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 .ארוקה לא

 ןב בקעי הדסי רשא החסונה איה הוה רפסב ךינפל איה רשא החסונה
 היפר תנש איציניווב נריבמוב לאינד י"ע הספדנ רשאו הרוסמה יפ לע םייח
 תוחכוה יפ לע םילגנה הישובש והנוה רשא ידעלב תאוה החסונב הָנָש אל רבד
 -- םיפולחה לכ וקתענ ףדו ףד לכ ןוילגב םנמא ,בטיה וקדבנש די יבתכ
 יבתכב תואצמנה תואחסונה ןיבו תאזה החסונה ןיב שיש -- תוניננה יפולח םנ
 ורקחנו וקדבנ רשא םינשי םימונרתבו םינושארה םופדה ירפסב םיקיתע דו
 .הוה רפסה רואל איצומה ידי לע םהיקודקד ימרפ לכל תילכת דע

 אל שיאו ,הּכ דע התשענ אל הלאכ םיבר םירפסב תאזכ הצורח הקידב
 וצבקנ אלול ,המילשהלו התוא תושעל תאזה הכאלמה לא הברקל לוכי היה
 םיבותכ םהמ -- שדקה יבתכ ירפס (₪1168 1086ו0) אינאטירב םואעזומ יזננ
 ןיא רשא הדבכנו הבר הצובק -- תוינומדק םינשב םיספדנ םהמו רפוס טעב
 םינש ךשמב ןחבו קדב תאזה הצובקה ירפס לכ תאו ,רחא םוקמב הְומְכ
 ירשא תונושה .תואחסונה תאו ,גרובצניג 'ד יכ .הברה הדיקשו למעב תובר
 בר להקל התע אבומ תאז ותדובע ירפו ,רואל םאיצוהל ןיכהו ךרע םהכ אצמ
 םוי ןורכזל תוצראה ראשבו אינאטירבב שדקה יבתכ יקיפמ תרבח יידי לע
 ,הדסוה םוי ןמל הנש האמ הל תאלמ

 ורכזנש -- םיספדנהו רפופ טעב םיבותכה -- שדקה יבתכ ירפס לכ
 ףדב תספדנה המישרב םימושר םה אלה הזה רפסה ןוילגב םהיתואחסונ
 ןוילגב םג םינמוסמ םה הלאה תויתואבו 'וכו 'דיגיב'א תויתואב הב םייונמו אבה
 ,םהיתואחסונ םש ואבוה רשא םוקמה לכב רפסה

 לודג דסחל ןכ לע .תואינשמ טלמהל ןיא תאזכ הבחרו הבר הכאלמב
 ילבמ התוא ועידוהב הזה רפסב תועט וא האינש אצומה ארוק לכל בָשֶחָי
 ןעמל (זגטפב גמ6 יסעסושת 121916 806100) הדבכנה הרבחה לא המהמתה

 רפסה תספדה לחת םרטב ,ןהב סיפדהל תוקצומה תוחולב תּוְעמ לכ ןקְתי
 .תינש הזה

 םינכומו רואל איצומה ידי לע רבכ וכרענ שדקה יבתכ יקלח רתי םג
 ,ותנוכתו הזה רפסה תרוצ לככ בורקב םיספדנ תויהל םידמועו
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 היטב

 % התה ץֶרֶאַהְו :ץֶרָאָה תאו םִיִמָשה תא םיקלָא אָרְּב תיִשאְרְב מ
 ינָפדלַע תַפָחְרְמ םיהלָא חּורְו םוקְת נֶפילע ךָשָחְו והבָו והת
 ג רואָהתֶא םיקלֶא אָרָיַו :רוָאדיהְיו רוא יהי םיקלַא רָמאַו :םִיִמַה
 5 רואל !םיהלֶא אָרְקיַו :ךשחה ןיבו רוָאָה ןיּב םיהלָא לָדְבִיַו בּומדיִּכ

 :דָחֶא םֶנ רֶקְבדיִהְיְו בֶרְעְדיהְיו הָלְיַל ארק ךָשָחלְו םוי
 6 םִַמ ןיּב לידְבמ יקיו םִָמה וְחְּב עיִקְר יהי םיהלֶא רָמאַ
 ז תחתמ רֶשַא םימה ןיּב לצְבִיו עיִקְרְהתֶא םיהלֶא שעיו :םיִמל
 5 םיקלַא ארקינ :ןכדיהה ?יקרק לעמ רשא םימה ןיבו עיקרל
 :ינש םוי רֶקְבִדיִהְיְו ברעדיהיו םִיִמָש עיקְרל
 9 הֶאְרְתְו דָחֶא םֶוכָמְלֶא םימָשה תחתְמ םיִמה וכי םיהלֶא רמו

 ו םיָמַה הוקמלו ץֶרָא הֶשְּבִיִל | םיקלַא ארק ןכדיהנ הָשָבַה
 וג ץֶרָאְה אשת םיהלֶא רָמאָיַו :בּומדיִּכ םיָקלֶא אָרְו םיִמָ אָרְק

 לק ביז שנ גג והנימל ער] עירזמ בשע אשד ץֶרָאַה אצותו :ןכ"יהוו ץֶרָאְקלע

 :בומדיכ םיִקלֶא אָרְנ ּוהְנימְל ובִרַשְרז רשא יִרְפדהֶשְע ץעו
 2 :ישילש םונ רקָבדיהְנ ברדיה
 + ןיבו םוזה ןיב לידבהל םימשה עיִקְרְּב תראמ הָי םיקלָא רָמאַ
 5 תרואָמל .ּיָהְו :םיִָשָו םיִמָיְלו םידעומלו תתאל ּויָהְו הָלָיְלַה
 גי ןנָש"תֶא םיהלָא שעיו :ןכדיהינ ץראהדלע ריִאְהְל םימשה עיקְרּב
 .א"כ קוספ ב"מ ןמוס ןימייסמ םידרפסה :יי קוספ ג"מ ןמיס דע 'ה קוספ ב"מ ןמיס היעשיב לאה רמא הכ הרטפה +.

 ,הנ ,דנ.גנ בנ ,אנ,חמ ,המ ,גמ .טל ול גל .בל אל .טכ ,דכ ,זי ,די ןכו ףקמ אלבו חנומב ןכ +. 5 .יתבר יב =.
 .ז"יד זיטד יד זיד גיד .טמ .במ .חל ,דל בכ ,טי .חי .זט גי ,אי ןכ .הנוגנ אלבו ףקמב הי א"ס :ו"ד .ה"ד ,א"ד/חנ

 ורחא ףסונ ע"תב = 9 .ע"ת ןכ .ןָכדיַהְיַנ אלב קוספ פוס :עיקְרְל ל"ג ד.ד .ע"ת ןכ ,ןָכדיִהְיַו םָימַל לינ ד.6 .ט"יד ,ח"יד

 ול .רל .טכ ,בב ןכ .עיבר אָשָב איס +. 1 = .הֶשָּבַיַה אָרִּפַו םֶתיִוקְמדִלֶא םיִמשַה תַחִּמַמ םִיַמַה ּוקָיַג ןכדיהיו

 ןכ +. 1+. | .ב"ו קוספ ןויע :ר"ת ,פ"ת ,ע"ת ,י"ת :ש"ת ,ש"ח ,רד"נק י'כ 'ג ןכ ,ץַעְו א"פ + גו | ויד ,בנ ,גמ ,במ

 הנ דג .גנ .בנ .אנ-.טמ .חמ .המ .נמ .אמ .טל .חל .ול ,דל ,נל .בל .טכ ,דכ .שי ,חי די .ני אי
 .ט"יד .במ ,בכ ,זי ןכ ,ימה ץמקב םֶיְמָשַה אס :ח"יד ,ז"יד ,ז"טד ,ו"טד ,ו"ד ,ז"ד ,ו"ד היד ,גיד ,ביד ,איד ,חנ ,וג
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 +1 1 תישארב 2

 רואְמַהְתֶאְו םויה תָלָשְמְמְל לדה ראְמַהְתֶא םיקדנה תאמה
 עיקר םיִהְלֶא םתא ןתיו :םיבקוכה תַאְו הלילה תֶלָשְמְמְל ןטקה וז
 ןיפ לידבללו הללו םיּכ לשמלו :ץראְקדלע ריִאָקְל םִָשַה ו
 רקדה ברעדיהְיו :בוטדיּכ םיִקלֶא ארו ךשחה ןיבו .רואָה ופ

 :יעיִבְר ם
 -לע ףפשי ףשו היִח שפג ץרש םימה ּוצְרְשְי םיהלֶא רֶמאָיַו 50

 םיִלדְגה םיִנְתַהתַא םיחלָא אָרְבַו :םימשה עיקר ינפ"לע ץֶרָאָה
 תַאְו םֶנימְל םּופה וצר 'רֶשֶא תשמרק | היחה שפיכת
 םיִהְלֶא םָתא ךְרָבַו :בּוט"יּכ םיָקְלֶא ארו והנימל ףנַּכ ףעְִלָּכ
 :ץֶרָאְּב ברי ףטֶהְו םיִמיִּב םמהחתֶא ּואְלִמּו וברו ורֶּפ רָמאַל

 :ישימח ם קס בֶרעחיַהְיַו 3

 -תֶאְו 5 ראה תחת 0% שעו :ןכדיהוו העמל ץֶרא =
 דיִּכ םיָהְלֶא אָרִמ והגימל הָמְדְצַה שָמְרְ"לָּכ תֶאְו הָניִמְל הָמַהְּבַה

 םיִה תִנְדְב דריו ונתּומדכ ּונמְלַצַב םֶדָא השענ םיהלֶא רָמאַיַו זבּומ 6
 -לע שמרה שָמְרָהדלָכְבּו ץֶרָאָהְדלֶכְבּו הָמַהְּבְבּו םיִמָשַה ףועְב

 ותא אָרְב םיהְלֶא םלצב ומלצב םֶדָאְהתֶא  םיהלַא אָרְבַיַו :ץֶראָה לז

 ורפאל םַָל רמי פיהלַא תאר סֶתאאָרְּבהַכְְְֶז =
 םיִמְשַה ףעְב םָיה תנדּב ודרו הְשְבְכְו ץֶרָאָהְדתֶא ּואְלִמו ובר

 -תֶא סל יִּתַתְנ הנה םיְָלֶ רַמאַיו : רעיל תשמרק היה כ 99

 0 ץראה ה ל היה בכל ער ערו ע"פ 10
 -לָּכְדתֶא הָיַח שָפְנ וברָשֶא ץֶרֶאְהלע שמור לָכְלּו םִיַמְשה ףוע

 הֶשָע רָשָאלָּכְדתֶא םיהלַא ארו + ןכדיהו הָלְכָאְל בשע קָרָי +
 :יששה םַ רקְבדיהיו בְרעדיקו דָאְמ בוטדהנהו <

 .אי ןכו .וחיריב גתטב ןכ = = ,בנ אל ,טכ ,טי .זט ,אי ןכו .אלמ לודּגַה יאחנדמל ,יאברעמל ןכ 16 -
 :ח"וד .זייד .זיטד ,י'ד .זיד .היד ,גיד .חנ .הנ ,דנ .בנ .טמ ,חמ ,גמ .במ .טל .ול ,דל ,אל .טכ .דכ חי ,זי
 לידְבַהְלּו טועימב :טייד .ו'ד .איד ,גנ ,אנ ,המ .אמ .הל ,בכ ,טי .זט ,די ,גי ןכ ,גתמ אלב ליִדְבַהְלּ איס
 .אל .טכ ,דכ ,די ,גי ,אי ןכ +. | .פיס :ןָכדּוַהְָיַו םיִמְשַה ע"תב 0 .גל ןכ .התפ ףטהבו גתמ אלב

 אכרמ יתָיְהְו א'ס :טייד .ה"יד .ז"וד ,זיטד ויד .היד ,איד .הנ ,דג ,גנ ,בנ .אנ .טמ .חמ .המ .גמ .במ .טל ,רל
 :די ,גי ןכ .גתמ אלב -ותָיַחְו טועימב :ייד ,ו"ד ,ג'ד ,אמ חל .גל ,בל .בכ .טי חי ,זי .זט ןכ ,גתמ אלבו

 שמוחב ןכו .סופדה תואחסונבו י"כ םירפס בורב ןכ +. 9 = .ס'ת ,חל ןכ .,יק [ץראנה תֶגַחְו א'סב
 טועומב :הניגנ אלבו ףקסב ןכ + ₪ = אל ןכ ,אגרד תַאְו טועוסב :הניגנ אלבו ףקמב -תֶאְו .וחירי
 .'ג ימ ןמקל ןייע : תא יִּתַתָכ ל"נו .אל ,די ןכ ,רובת תַא
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 כ יִעִבְשַה םויּב םיהלָא לכו :םאְבְצִלֶכְו ץֶרָאָהְו םֶיִמָשַה ול
 רַשַא ותְכאלְמלָּכַמ יעיבשה םיַּב תפשיו השע רֶשֶא ותְכאלמ
 8 תַבָש וב לכ ותא שָדְקִינ יפיִבשה םוידתֶא םיהלָא ךְרבִיַו :הֶשָע
 : תושעל םיהלֶא אָרְּבְרֶשַא ותכאלמ"לָּכִמ

 + םיִקְלָא הָוהָי תשע םיִִב םַרְכיִּכ ץֶראָקְו םימשה תודות הָלֶא ₪
 5 בָשעדלֶכְו ץֶרֶאְב הָיְהְי םֶרֶמ הָדְשה חיש | לכו :םִיָמְשְו ץרָא
 םֶדֶאְו ץרְָהלע םיהלֶא הָוהְי ריִטמה אל יכ חַמצִי םֶרַמ הָדשַה
 6 "לָּכתֶא הֶהֶשהְו ץֶרֶאָהְְִמ הָלַעָי 'דָאְו + הָמְדַאָהְדִתֶא דבעל ןוא
 ז הָמָדֶאְהְְוִמ רָפָע םֶדָאָהְתֶא" .םיהלֶא' הֶוהְי"רָצייַו : הָמָדָאַה ינָפ
 8 הְוהְי עטיו :הָיִח שָפְנְל םֶדֶאָה יהיו םייח תַמשנ ויִפַאְּב חֶפי
 9 חַמַצּו + רצו רשֶא םֶדָאְקדתֶא םש םֶשָיו םֶדְכִמ ןֶדְעְּב" ; םילָא

 לכְְמְל במו הארמל מנ ץעלּכ הָמְרּאַהְִמ םולַא החי
 9 ןדעמ אצי רָהָנְו :עָרָו בוט תערה ץעו ןָוה ךותְּב םייחה ץעו
 וג םש :םישאר הָעְבִרֶאְל הָיְהְו דפי םָשִמּו ןָנַההתֶא תוקְשַהְל
 :בָקוה םָשדרָשֶא הֶליִוָחַה ץֶרֶאְ"לָּכ תֶא בפפה אה ןושיפ דָחֶאָה
 9 רקנה"םשו :םהשה ןבָאְו חלדכה םש בוט אוקה ץרָאָק ב
 + לשילשה רֶהָּנה םַשְו :שּוָּפ ץֶראדלָּכ תֶא בבופה אּוה ןוחינ ינשה
 15 חיו :תֶרְפ אּוה יעיִכְרְה רֶקְנהְו רושא תמדק ףלהה אּוה לקח
 16 לָצָיְו : המשל הָדְבְעְל ןדעְדְנְב והחניו םֶדֶאָהְדתֶא םיִקלֶא הוה
 גז ץַעְמּו :לכאת לֶכא ןָנה"ץֶע'לָּפִמ רמאל םֶדָאהל םיהלֶא הוה
 תומ ּונָממ ּךְלְכַא םִיְיְּב יִפ ונממ לכאת אל עְרְו בומ תַעדַה

 8 "הֶשָעָא יּדְבְל םֶדָאָה תַּה בוטדאל םיהלָא הָוהְי מאיו :תּומּמ
 ופ הָדָשַה תיח"לָּכ הָמָדאָקְמ םיהלָא הֶוחְי רָצִַו ודְנְנְכ רע ול
 ולדארְקידהמ .תוֶאְרל םֶדאקדלֶא אָבְיו םימָשה ףעילָּכ תַאְ
 9 םֶדָאָה אלק גומש אוה הָיח שָפְ םֶדָאָה ולדאְרְקְי רשֶא לכו
 םֶדָאְלּו הֶדְשה תיח לֶכְלּו םימשה ףועלו הֶמהְּפַהְדְלָכְל תמש
 :ןגנמ וחיריב ןכו ,סופדה תואחסונבו י"כ בורב חנומב ןכ <. 5  .םיתו עית .שית .ש"חב יִשָשַה <. יב

 1 .הלעי דאו א ס - רסמנ אל הרסמב +6 .. 'ה 4 ,זי ןכ ,הניגנ אלבו - -ּוָּב טי -

 .ש"ח 0 1 ,אל ןכ עו - הל רסמנו ץעָו איס +9 7 זי / או ןב ה
 ,אנ ,חמ במ ,אמ .טל דל .בל טי ,חי ,זט ,גי ,א ןכ .בָהְּו א'ס +. 5 ,דכ ,חי ,אי ןכ .אכרמ ָךָשֶא א'ס

 :ייד זיד ויד ,גיד ,הל ,אל ,טכ ,חי ,אי ןכ .רסח בבסה א"ס *.38 | ,ו"טד ,י"ד ,זיד ,גיד ,איד ,הנ .דו ,ננ

 א'ס = חל .ןגתהץְע לָּכַמ וחיריב הילע רסמנו אל .טי .זי ןכ .ץַעחלָּכַמ א'ס +. 6 | .א'י קוספ ליעל ןויע
 +ט ןכו ץֶרָאָה א"ס +.20  .ר"תו ם"ת ,ע"ת ,י"ת .חל ןכ ףועהלֶכְלּ
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 םֶדֶאְהְלַע הָמדִרִּת ! םולָא הֶוהְי 'לפוו ּודנִנָּכ רע "אָצְמְאְל גו
 הוה ךֶבּו התחת רֶשְּב רֶגְסַנ ויתעלצמ תחא חקיו ןשי 5

 -לֶא האב השאל םֶדָאָקְדִמ חַקֶלְ"רָשֶא עלצההתֶא ! םיקלא
 יִרָשְּבִמ רֶשְבּו יִמָצְפִמ םַצָע םעפה תא םֶדָאָה למאי :םֶדָאָה 3

 דתֶא שיִאדבָועי ןּכ"לע :תאָזדהָהְהְל שיאמ יּכ הָשִא אָרְקִי תאול
 םֶהיִנָש ּויָהְיו :דַחַא רשָבְל ויו ותשאב קכְדְו ומָאדתֶאְו ויָבָא 5

 לכמ םּורָע הָיָה שחנה ושבת אָלְו יִתְשְַ םֶדֶאָה םימורע ג
 ףא הָשאָהְלֶא" רמו םיקלַא הָוהָי הָשָע רשא הָרָשַה יח
 השאה רַמאְתַו :ןגה ץע לָכִמ ּולְכאְת אל םיחלַא רֶמָאְיִּ
 רַמָא ןָגהְ"ְותְב רש ץעַה ירפמו :לכאנ ןָנהְדֶַ יִרפִמ שָחְנהְדלֶא
 -לֶא שָחָּנַה רָמאיו :ןּותְמִּתְפ וָּב וענת אָלְוּונָממ ולכאְת אֶל םיהלא
 ונָמִמ םֶכְלְכָא םיָּב יִּכ םיהְלֶא עדי יִּפ :ןּותְמִּת תומדאל השאה
 הָשֶאְה אָרְפַו עְרַו בוס יִעְרָי םיהלאכ םֶתיִיַהְו םכיניע ּוחְקְפְִ
 ליבשהל' ץעְח דָמְחָנְ םִיניעְל אּוָהְהְוַאִת יִכְו לָּכ לאמל ץַעָח 'בומ יִּכ
 הָנְחקְפִתו :לכאיו המט השיאלדסנ תו לכאתְו וירפמ חקתנ
 קל ושעיו הָנִאָת הל ּורפְתִיו םה םָמְריַע יִּכ ועְדִיו םֶהיִנש יניע

 םויה הול נב דלת םיקלֶא הְוהְ לוכ דתֶא ּועָמְשיַו :תֶרגַח 8
 אָרְקינ ןח ץע ךותְּב םיהלֶא הוה יִנפִמ יתשאו םָּדָאָה אָּבַהְתיַ

 ּףְלְקחתֶא רָמא :הָכַיא ול רמאי םֶדָאָהְדלֶא םיהלֶא הוה גס

 ףל ריגה ימ רָמאּפ :אָבָחְאְו יִכָנָא םֶריעדיכ אָרְיִאְ ןנכ יְִעָמְש גג
 :ּתְלְכָא ּונָמַמְדלָכָא יִּתְלְבְל ףיִתיוצ רש ץַעָהְְִמַה הֶּתַא םריע יּכ

 ץעָהדןמ יל"הְנָתְנ אוק ידמע הָּפְתְנ רשָא הָשַאָק םֶדֶאַה מאו 5
 השאה רָמאתו תישָע תאָודהמ הָשֶאְל םיִהלֶא הָוהי רָמִאיו :לכאו 9
 ָתיִשַע וכ שָחָּנַהדְלֶא | םיהלָא הָוהְי רָמאיו :לכאָו יִנָאישה שָחְנַה 4

 דלת דנגל הָרֶשה תֶיַח לָכִמּ הָמַהְבַה"לְכַמ | הָּתַא רּוְרֶא תאז

 31 של "ו

> 

 א-ב

 רַמאיַנ א"ס 1 ג .אלט 0 מ 0 ןכ ז.95 ,םָהיִ ש ויהו ם"תו ע"ת ,י"ת ,שית .שיח +. 4

 ל גי ןכ .אחפט ןפ א"ס 5 .איד ,בל .טב .בכ ןכ ףקט אלבו חגומ ּּוְתַּב א"ס + 3 .אל ,אי ןכ .הָשָאָהלֶא

 :ויד .ז'ד ,ול ןכו ,םיּמרְיְע יללהב ,ימלשוריב ןכ +. ,אל ןכ .ןוטק ףקז חנומ םיִהְלַאָּכ טועיסב *:5/ .איד .בל
 ה ,ז"ד ןכו = ביתכ ייקיודמ ם"יו הילע רסמנ ט"יד הרפמב +.1  .שיח ,בל ,טכ ,טי ,אי ןכ .םיִמְרִע א"ס

 .אל ןכו .ּתַתְב א"ס ,יללהב ןכ +.15 .שיח



 ּפ תישארב דוד 15--זצ 1

 15 ןיבו השאק ןיבו ניב תישא הָביִאְו :ףייח ימידלַכ' לכאת"רפעְ
 :בֶקֶע ונְפּושְת הָּתַאְ שאר ְּפּושי אוה הערז ןיבו ךערז

 או בָצְָּב ךנרהו נבצע הּכְרא הכרה מא הָשאַקלֶא
 :ִּּבְ"לֶשְמְי אוהְו ךַתְקִשִּת ךשיִאדלָאְו םֶנָכ יִדְלִ

 וז ץַעָהְמ לכאתו ףְתָשא לוקל ָתְעַמְש וכ רַמָא םֶדְאלּו
 ףריבעפ הֶמְדֶאְה הָרְורֶא ּונָמִמ לכאת אל רמאל יתיוצ רַשא
 וי תְלַכָאָו ךל חיִמָצַת רלרדו ץוקו :ףויח יו לכ הָנלְכאַה ןובָצְּ
 ג הָמְדְצְקְדלֶא ףֶבּוש דע םְַל לָכאַת יִּפַא תעזּב :הֶרֶשה בשעדתַא
 פ םֶדָאָה אָרְקִיַנ :בּושִּפ רֶפַעְדלֶאְו הֶּתַא רֶפְעְדיִכ תחל הָנָמִמ יּכ
 51 םיטלֶא הוה לשעינ ין - םא הָתָיַה אוה יּכ הָוח וּתַשִא םש

 :םשכליו רוע תְתָּכ תשאלו םֶדֶאְל
 גג עָרָו בט תַעָדְל ממ דַחאָּכ הָיָה םֶדֶאָק ןה םיהלֶא הָוהְי מאיו 5

 :םלעל חו לֶכָאְו םייחה ץעמ םג וחקלָו ּלָי הלשידןפ | הש
 א מל רעָא הָמְְאְַ"ֶא בעל ןֶעְנמ םיִחלא הוה החלש
 % םיִבְרְכִהדַתַא ןדעְדנְל םדקמ ןּכשמ םֶדֶאְקתַא שָרָנַו :םשמ
 :םייחה ץע ּךרָדתַא רמשל תֶכִּפהְתַמה בֶרַָה טהל תַאְ

 ד דֶלְתַו רהפנ יִּפְשֶא הָוחדתֶא עָרָי םֶרֶאְְ
 9 חתַא ויחֶאדתֶא תֶדְלְל ףסְּתו :הָוהְיתֶא שיא יתינק רָמאּתו ןיקדתַא
 % םיִמָי ץקמ יִהְוו :הֶָמְדִא דבע הָיַה ןיקו ןאצ הר לָּפָהיַהָו לָּבָה
 4 אוק"םנ איכה לָבָהְו :הוהיל הָחְיִמ המְדאַה יִבפִמ ןיק אב
 5 "לֶאְו ותְחְנמִדלֶאְו לָבָקְלֶא הָוהְי עשינ ןָהְבְלֶחִמו וָנאצ תוְרְכְּבִמ
 6 הָוהָי רמאְו ּוְנָּפ ולפיו דאְמ יכל רחיו הַעֶש אל ותָחְנְמלֶאְו ןיק
 ז תש ביִטיתדמַא אולה :ףינפ ולפנ הלו ךל הָרָת הל ןיקלא
 -לֶשִמּת הָּתַאְו ותְכּושִּפ דיִלֶאְו ץבר תאָמח חַתָּפל ביִטיִת אל םַאְו
 ןכ +. 6 .,גמ .חל ,גל ,בל ,דכ ,בכ ,חי ,זי ןכ .קספ תיל איסב +. 15 = אל ,זי ןכ .לָּפ לבא פו איס +. 4
 אנ .טמ .חמ ,המ ,גמ במ :טל .ול ,הל ,גל .אל ,טכ ,דכ .בכ טי .חי גי ,הי ,גי ,אי ,ט שגר יצח
 בל, זט ,א ןכ ,יפר ךְנּובָצְע טועימב :חייד ,ז"יד ,ז"טד ,ו"טד ,ייד ,זיד ,ויד ,ה"ד ,ג'ד ,א"ד ,ונ ,הנ ,דנ ,גנ ,בנ

 ,גיד .א'ד ,גנ ,טמ ,המ ,במ ,טל ,ול ,גל ,בל ,אל ,דכ ,בכ ,די ,גי .ט ,א דבל אושב ןכ =. גז = .שייד ,חל
 יה"ד ,ביד ,בנ ,גמ ,חל הל ,טכ ,םי ,חי ,זי ,זט ,אי ןכ .חתפ ףטח הנלָכאת א"ס : :ת"יד ,ז"וד ,ז"טד ,י"ד ,ז"ד

 ,טי ןכ ,הנוגנ אלבו ףקמ "דע א"ס ד. 9 .אל ,דכ ,בכ ,זי ,אי ןכ .ץטק רָּבְרִדָו א"ס +. 16  ,ט"יד ,ו"טד ,ו"ד

 ןכ + +7 פר ּונָּמְמ ידמל .ירעמל ןכ + ₪ 35 ,ךכ ןכ ,'קו 'תכ איָה א"סב ,'ק איה <. 0 הל הס בכ

 יפר תיב ןכ <+ | חל 2 0 ,ל .טב ,דב טי חי ,גי ,אי ,ט ו ,רסח תרכְּבַמ ימלשורי ,יללהב אלמ

 צח צה
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 הָרָשְּב םֶתּויִהּכ "הָו א - * | ויָקֶא לָבָהְדלֶא ןיק רָמאַיו זוָּב 8
 למה יא ןיסדלא הָוהְי רָמא :והנרהיו ויִחֶא לָבָהלֶא ןיק םקמ 5

 לוק תשע המ מאו :יִכְנָא יִחֶא רמשח יִתְעְדָי אֶל מאו ךיִחֶא וט
 הָמָדֶאַהְִמ הָּתְא רּוְרֶא הֶּתַעַו :הָמְדאַהְִמ ילא םיקעָצ יא ימד וג |

 דבעת יִּכ :דדימ יִחֶא יִטדדתַא תחקל ָהיּפדתֶא הֶתְצַּפ רַשָא 5
 רמאיו :ץראב היהת דנו ענ דל הקפת ףסתהאל הָמְדאְהתֶא 3
 יִנָפ לַעמ םויה ותא תְשרג ןה :אשְנמ יִנַע לוד הָוהידלא ן יל 4

 יִאְצְמדלָכ הָיָקְו ץֶרֶאְּב דנו עָנ יתי'ָחְו רֶתָפֶא ףינפמו הָמָדֶאַה
 םשיו םֶקִי םִָתָעְבַש ןיק גרה"לּכ ןכל הָוהְי ול רַמאַַו :יִנְגְרַהְי 5
 ינפלמ ןיק אצנ :ואְצְמדלְּכ ותאדתופה יקבל תוא ןילל הוה 6
 רהָתַו וּתְשַאתֶא ץל עדיו :ןדעדתמדק דנץַרַאְּב בשמו הָוהְי וז

 :ּךונַח ֶּב םָשָּפ ריִעָה םש ארֶקיו ריע הָנְּב יהו ךוָחְתֶא =תת
 דתֶא דלי לא*יחמו לאמת דֶלָי דעו דריעְדתַא ונמל דלויו 88

 םיִשָנ יתש ךִמְל ולדחקמו ּךִמְלדתֶא דלָי לֶאְּותִמּו לַאְשּוִמ
 אּוה לָבָיתֶא הָרָע דלתו :הֶלצ תיִנשה םשו הָדָע תחַאָה םש ג
 דלָּכ יבא הָיָה אוק לכי ויחֶא םשָו :הָנְקִמּו לָהֶא בשי יִּבָא הָיָה גג
 -לָּכ שפל ןיק ' לַבּותְתֶא הָדְלָי אוהדסנ הָלַצְו :בָנשְו רּוָנכ שפת 9

 ויָשְנְק ךמְל רמאינ :הָמָעִנ ןיק"לכות תוחֶאַו לזרכו תֶשָחְנ שכח 5
 יתְגְרַה שיא יכ יקְרמִא הָנַאה ךמל יִשְנ ילוק ןעמש הָלַצְו הָדָע

 םיִעְבש דמו ןיקדםהְי םִיָתְעְבְש יפ יִתְרְּבִהל דל יִעְצּפְ 4
 ימשדתַא אָרְקִּתַו ן הלו ותְשַאחתֶא דע םֶדָא עדיו :הָעְבשְו 5
 תשלו זן ק ונְרַה יּכ לָבָה תחת רט עַרֶז םיהלֶא ילדתש יכ תש =

 :הֶוחְי םשְּב ארק לפוה א שנא ומָשתֶא ארק ןפ"ד דלי אוהדםנ
 ם םֶדֶא םיהלֶא אָרְּב םויָּב םֶדֶא תֶדְלות רֶפַס ה ה

 אָרְקִיו םתא ךְרֶבִיַו םֶאְרְּב הָבְקְו ךַכְז :ותא הֶשָע םוָקְלֶא תמְּב
 .אקספ ןאכ ןיא א"סב :אקספה םוקמב הָדָשַה הָכְלַנ ןאכ אצמנ ס'ת ,ע"ת ,ש"ח 'ורי 'רת "תב :קוספ יעצמב אקספ +.8
 ,אל ,בכ ,טי ,חי.זי ,גי אי ,ט ןכו ימלשורי רסח ןכ +.18 .י"שר ןכ לּודגָה ל"כ +.18 .5119'ד'סמ ןייע ,םצ ריבס 1
 .ז"ד ,ו"ד .ה"ד ,ד"ד ,גיד ,גמ 0 ,דב .זט ןכ .אלמ אּושנמ א'ם :ט'יד .חייד ,ז"יד ,זיטד ,איד ,חל גול הג פל

 ייכ יי ןכ םַשָּב א'ס +. גז | ,טי ,זי ןכו .ירצ הַנּב יקובנזב +. 11  .םיתו עת ןכ ןכ אל = ןכל לכ + 15  ,ו"טד ,י"ד

 ,טי ,חי זי ,זט ,די ,גי ,אי ןכ +. | ,דוי רסח וחיריב .'ק לֶאיְחִמּו יתכ לֶאְייִחַמּו +. 18  .ס"תו ע"ת ,ב"ד ,רד"נק

 :ויטד ויד יד היד .היד היד .גיד .איד ,בנ טמ ,המ ,גמ ,במ ,אמ ,טל ,חל ול ,רל ,נל ,אל ,טכ ,בכ
 לָבּוּת יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. = | .טייד ,חיוד ,ז"וד .ז"טד .בל .הכ .ט ןכ .יקו יתכ איה א"סבו 'ק איה .א"ם

 גנ ,בנ,טמ ,גמ ,במ מל הלו,דל 0 .אל ,ל ,טכ ,בכ ,די ,גי אושב יא ןכ +.58  .יק אדח הלמ ב יתכ ןיק

 אמ ,הל ,בל ,דכ ,טי ,חי זי ,זט ,אי ,ט ןכ .חתפ פטה הגזָאה איס :ט"יד ,ח"יד ,ז"טד ,ו"טד ,ו"ד .ה"ד ,ב"ד

 יגנ ,המ טל ןכ ,יתבר ם 1 ו יד אד זי אי ןכ .ףקמ אלבו חנומ םקי א"ס + % .ז"יד י"ד ,ז"'ד ג'ד א"ד
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 3 הגש תֶאְמּו םישלש א חוו :םֶאְרְכִה םּויְּב םֶרֶא םֶמָשתֶא
 + יִרָחְא םֶדָאחיְִי ויקינ :תש ומשדתַא אָרקִיַו וִמְלַצָּכ ותומְדַּב דל
 : דַלָּכ יהוו :תֶנְבּו םְֶּב דל הגש תֶאמ הנמש תשדתֶא יִדיִלוה

 :תֶמָו הש םישלשו ה)ק תואמ עת יסרָשא םֶדֶא כו
 9 :שנָאְדתֶא דל הנש תֶאְמּו םיִנש שמח תשיחָו

 ז הָנָש תוֶאְמ הנמשו םיִנָש עבש שונָאדתֶא ודיִלוה ירֶחא תשדיחינ
 5 עשתו הָנָט הְרָשָע םיתש תשימו ויה תנו םנְּב דל
 9 דל הָנֶש םיעָשת שונא יחְי :תמָיו הָנָש תוֶאמ
 וט הגש הרשע שמח ןֶניקדתֶא ירייה ירָחֶא שונא יחיו :ןניקדתַא
 וג שמח שוטָא יִמָידלָכ ויהיו :תנְּו םינֶּב דֶלּונ הָנְש תואמ ָהְנמְשו
 זפ ןָניִק .יחינ :תמיו הָנָש תוֶאמ עשְתּו םיִנָש
 18 חתֶא ודילוה \ ירחֶא ןֶניק יחיו :לאללַהמחתֶא דל הָנַש םיִעְבַש

 :תְנָבּו םינּב דלי הָגֶש תואְמ הנמשו הָנָש םִיִעְּבְרַא לאללה
 4 :תַמּו הָנָש תואַמ עשו םיִנָש רשע ןֶניק ימי ויה

 8 דֶלּו הָנָש םיששו םיִנָש שמָח לֶאְללָהִמ יחי
 6 הָנָש םישלש דָרָיתֶא ּדיִלוה ירָחא לֶאְללָהַמ יחיו :דָרָיתֶא
 17 לאללַהמ יִמידלָּכ ויהיו :תנָבּו םיִנָּב דֶלויַו הָנָש .תואמ הנמשו

 נייס

 18 דָרידיִחְיַ :תָמָיו הָנַש תואמ הנמשו הָנֶש םיעשתו שמח

 ופ "יח מתא דל הגש תאמו הָנש םיששו םִיִתש

 ג דֶללו הָנָש םיִשָשְו שָמָח דוגח יח :תשי ₪ הָנָש תוֶאְמ עשְתּו הֶנש םישש ט ו לוהיו :תנב
2-7 

 פפ "תֶא וךילוה ירחא םיהלֶאָהדתֶא ּךונַח ךלַהֶתִיַו :חלשּותמחתֶא
 9 דוח ימידלֶּכ יהו :תנָבּו םיִנָּב דֶלּויו הָנָש תואמ שלש חלשותמ

 >\ םיקלַאקדתא ָךונַח ךלהְתַ הש תואמ שלשו הָנש םיששְו שמח
 5 חַלַשּותמ יחיו :םיהלָא ותא חקֶלדיִכ ּוניִאְ
 5 חלַשותמ יחיו :ךמְלדתַא דלוינ הָגָש תֶאְמּו הָנָש םינגש עַבָע

 וונג \ז ד

 והיו +.5 .טל גל ןכ .קספ יִמָיַוּויְהִיַו ןוהנמ יועומב : :טל ,חל ,גל .רכ בכ זי וכ .ףקמ אלבו חנומ ומי א"ס +4

 .ויד,היד,ג'ד.א'ד גנ בג ,טמ ,המ ,גמ ,אמ ,טל,חל הל,גל,בל אל .טכ הכ ,בכ טי ,חי .זט הי ,גי ,ט ןכ ,םישרג
 בל, דכ ,זי ,אי ןכ .ףקמ אלבו חנוט רָשֶא א'ס +.5 ,ט"יד ול זי ,אי ןכ ,עיבר ּגיְהִינ טועימב :ח"וד ז"וד .ז"טד ,י"'ד ז"ד

 יחי ,זי ,די ,גי אי ,ט רסח ןכ +.5 | ,81% 'ה 'סמ ןויע :ש"חו ,רד"נק י"כ םיעבראמ רתווי ןכ ּויָהִיַו א'פ < 5 ,אמ

 :חמד הימד יד .היד איר היד הידיד .םיה .שידיקמ במו מל וחליהל חל ₪ 8000 00000 ו
 .ט"יד .דכ ןכ .אלמ םינומשו א"ס :הייד .ז'יד
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 הָנָש תואמ עבשו הָנָש םינומשו םיִתש ךָמְלדתֶא ודיִלוה יִרָחַא
 הָנָש םיששְו עשת 0 ימידלפ ליקנ :תנְבּו םיִנָּב דֶלויו 7

 םיִתְש ךמֶל ד יחיו :תִמיַו הָנָש תואמ עשְתו
 רמאל חָנ וָמָשדתֶא אָרְקיו :ןּמ דלוינ הָנָש תַאָמּו הָנֶש םינמשו 9

 :הָוהְי ּהָרְרַא רשָא הָמָדֶאְהְדִמ ּוניִדָי ןובצעמו לנשָפִמִמ ונמָחנְי הז
 תאמ שמָחְו הָנֶש םיעשתו שמח חנהתַא וָדיִלְה יִרָחא ךָמלדיחַיו

 הָנָש םיִעְבְשְו עבש ּךָמְליִמְידְלָּפ יהָיו :תונְבּו םיִנָב דֶלַּו הָנָש ו
 שמָחְְִּב חנדיהַיו תמו הָָש תיִאמ עבשּו
 לחהדוכ היו :תַפָיתֶאְו םח"תַא םשדתא 3 דֶלַו הָנֶש תאמו
 םיחלַאָהחינְב ואְרי ו :םֶהְל ודל תוָנְבּו המְדַאַה ינפ"לע בֶרְל םֶדֶאָה 9

 רַשֶא לָכִמ םיִשָנ םָהְל ּוחְקַו הָנַה תבט יּכ םֶדָאָה תנְּבתֶא
 רָשְב או םֶגְשִּב םלעל םֶדֶאַכ יחור ןול"אל הוה רמאזו ורחב 5
 םֶהָה םיִמָיּכ ץֶרֶאְּב וה םילפוה :וָנָש םיִרָשעְו הֶאִמ וי ּויָדְו +

 ודו םֶדָאָה תָנְּבְדלֶא םיחלַאָה יִנָּב ּואבָי רָשַא ןכ"יִרָחֶא םנו
 :םשה יִשְנַא םלעמ רָשֶא םיִרּבְגה המה םַהְל

 ובל תֶבשָחַמ רָצְילְְ ץֶרָאְּב םֶדָאַה תער המר יִּכ הֶוהְי אָרִיַו 5
 בָצְעְתוו ץֶֶאְב םֶדָאָהְתֶא השעדוכ הָוהְי םָחַָו :םווהדלּכ עָר קב 6

 ינפ לע תאְרְבִ"ִרֶשֶא םֶדָאָקְתֶא הָחְמָא הָוהְי מאו יָּבְללֶא
 יִתְמָחְנ יכ םימשה ףועדדעו שמר"דע הָמהְבְידִע םֶדָאְמ המָדֶאַה

 :הָוהי ניַעְב ןח אצמ חנו :םתישע יכ 8
 "םיקלַאהדתֶא ויִתַרְדְּב הָיָה םיִמָּת קידצ שיא חג חנ תַדְלִּת הֶלִא 9 ם

 :תַפיתֶאְו םֶחתֶא םשדתֶא םיְנְב .השלש הנ דל :חְנהךלהְתַה 0
 םיקלֶא אָרַו :סַמָח ץֶרֶאְ אלּמִתַו םיקלַאה ינפל ץֶראָה תחשתו 1

 :ץְרֶאְהלַע וכְרְדְיתֶארֶשְּב"לַּכ תיחשה"יכ הָתַחשנ הָגהְוְְרֶאָקתֶא
 גיד היד .דיד ,איד בנ וגמ במ דל גל .בל ,אל ,דכ .בכ ,זי .זט ,די ,ני ,אי ,ט אלמ מ <
 .טייד הייד .זיטד הזוד יד יד גיד ביד ,חל ול ,טכ טי ,חי ןכ .רסח םינמשּו א"ס :ו"טד

 .ס"ת ,ע"ת ,ש"ח ,ג"ד הל .בל .טכ זמ ,די ,אי ןכו .ונישעממ ימלשורי ז. 5 = .ץ"ת ןכ ונח ל"צ 9

 ונ ,הנ ,דנ .גנ ,אנ ,חמ ,המ במ אמ טל .חל ול בל ,בכ ,טי הי גי מ דבל אושב ןכ =.
 ביד ,איד ,בנ ,טמ ,גמ ,דל ,גל אל ,טכ ,דכ חי זי ,זט ,אי ןכ .חתפ ףטה הֶרְרִא א"ס :י"ד ,ז"ד ,ו"ד ,ג"ד

 ,אל ,טכ ,הי ,זי ,זט ,די,גי אי מ ,א ןכו .חתפב יגה םּגשב יללהב + 3 | שוד ,ה"וד ה זייד ,ז"טד ,ו"טד :היד

 .בכ ,טי ןכ .ץמק םֶגשב א"ס :ו"טד ,י"ד ,ז"ד ,ו"ד ,היד ,גיד ,ביד גנ ,טמ ,המ ,גמ ,אמ טל הל הל דל גל בל

 .ייד,זיד.גיד,במ ,אמ בל ,אל זט ,אי ,מ ןכ ,אדה הל ן ה ,ט"יד :ה"יד ,ז"יד ,ז"טד א"ד בנ ,במ :דכ

 .י"ד,זיד.ג"ד,אמ .זי ןכ ,הניגנאלבו ףקמ דקב א"ס +-5 .י"ד .ז"ד ,ג"ד ל.רל :אל, אי 6 ,אלמ תובשָהַ ימלשורי + 5

 ןכ :ףלהתה םיהלאה-תא א"ס ז.9 | .'ה קוספ הינ ןמיס דע יא 3 ד"נ ןמיס הועשיב ז תרקע ינר הרטפה < 9
 ,אמ ,חל וב ןכ ,ףלהתה ם הי יהלאה-תא א"סו .בל ל

-1 

 ישרפ
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 ו דיִּכ נפל אב רֶשָב"לַּכ ץק חלל םיהלָא רָמא
 + הָשָע ץֶרֶאָהְתַא םֶתִחְשִמ נְנהְו םקינּפמ סמ ץֶרָאָה חֶאְלִמ
 תיִּכִמ ּהָתִא ּתְרפָכְו הָבִּתַהדתֶא הָשַעְּת םיִנָק רפנ-יצע תבִּת ךל
 5 ּךְרַא הָמא תואַמ שלש התא הָשַעִת רָשֶא הו :רֶפְכּ ץוֶחָמּו
 16 הָשעת רהצ :הָתַמְול הָמַא םישלשו הָּבָחְר הָמִא םיִשָמָח הָבִּתַה
 םיִשֶּת ּהדַצְּב הָבַּתַה חַתַפּו הָלְעַמְלִמ הָגְלַכִּ הָמָאלֶאְו הבִּתל
 וז לּוּבַמַהְתֶא איבמ "נגה יאו :קשעת םישלשו םיִנָש .םֶיּתְחת
 תַחָּתְמ םייח חור ובדרָשַא רָשְּבדלָּכ תתשְל ץֶרֶאָהדלַע םָיִמ

 8 "לֶא ָתאָבּו ףַתא יִתיִרָבִדתֶא יתמקהו :עוגיץֶרָאְּבירֶשֶא לכ םיִמָשה
 ג דלָכִמ יחק"לָפמו :ךתא נבנו ךפשאו כו הא הָבַתַ
 הכס רק ךּתא תוחהל הָבַּתחלֶא איב לָפִמ םִנש רֶטּב
 9 חָמְדאְה שמר לפמ הָניִמְל הֶמַהְּבַה ןמו והנימק ףועַחְמ הי
 גו "לָּכְמ ןקדחק התאו :תויחהל יִלִא ּואְבְי לקמ םנש ּוְניִמְל
 פ שעיו :הָלְכָאְל םֶהָלְו ךל הָיַהְו ףילא ּתְפסִאְו לאי שא לָכַאמ
 ז דאב חל הָוהְי רָמאָ :הֶשָע ןּכ םיִקלֶא יִתא הָוצ רָשֶא לָּכ חָ
 רודּב ינָּפְל קיָדצ יתיאָר 'ִתֶאדיּכ הָבִּתְַדלֶא ָךְתיִבדלֶכְו הָתַא
 ג שיא הָעְבַש הָעְבְש ךְלדחקת הְרוהְטה הָמַהְּבַה | לָּכִמ :הֶזַה
 8 םָ ִּתְשַאְו שיא םיִנש אוה הרהט אל רַשַא המַהְּבַהְדְזִמּו ותְשאְו
 כ ינמלע ער תחל הָבְקְנו רָכְנ הָעְבש הָעְבש םִיִמְשַה ףועַמ
 + םיִעָּבְרַא ץרֶאְחְ"לפ ריִמממ כא הָעְבַש דוע םיִמָיְל :ץֶרֶאָה

 לַעמ יִתישָע רש :םוקוה"לָכְדתַא יִתיְמּו הָליַל םיִעָבְראְו זי
 ; תוֶאְמ ששב חו :הֶוהָי ּוהָוצדרָשַא לֶכְּכ ַחְנ שעוו :הָמְדַאַה ינּפ
 ז דיש וָתְשאָו ויִנְבז חנ אביו ץֶרָאְקְלע םִימ הָיִה לּוּבִמהְו הָנָש
 8 "ןפו הְרוהְטַה הֶמהְּבַהְדִמ :לובמה ימ ינפִמ הָבתהְדלֶא תא ווינְב
 -לע שָמרדרֶשַא לֶכְו ףועָהְִמּו הָרהְט הָנְנִא רָשֶא הַמָהְּבַה
 9 רשָאּפ הָבְקְנ רָתְ הָבַּתַהלֶא חְנלֶא ואב םיִנַש םִיִנַש :הָמְדַאַה
 וס דלַע ויה לוטמה ימו םימָיה תעבשל יהיו :ָחְנְדתֶא םיִהלא הָוַצ
 וג "הָעְבָשְב יִנָשַה שָדהַּב חנחיוחל הגש תוָאמשש תנָשְב :ץֶרֶאָה
 ,ול ,זי אי ןכ .הנטק אשילת יַחָה איס +. 9 = .ייד ,זיד ,גיד ,חל בל ,אי ,ט ןכו .אלמ יִתְמיִקָהַו יללהב +. 3
 הָיְהְו א"סו ,ג' ןכ ,אגרד הָיָהְו אים ז.ל1 | ,םית ,ע"ת ,י"ת ,אית שיח ,אמ ,ט ןכ ,לפַמּו איס ז*- 9  ,במ

 ,גתמ אלב דַתֶא ז. + .בל ,דכ ןכ ,'קו יתכ איה א"סב ,'ק איה <. 41 | אל ךסמנ ןכ ןטק ףקז חגומ ףְל

 ,גמ ,חל .אל ,טכ .ט ןכ .גתמב -תֶא איס :טיוד .חייד .ייד .זיד בג במ .דל .גל .בל חי .זט ,די וכ
 .א'ד .ול ,זי גי ,אי ןכ ,ךפהמ תַא איפו :ז"טד ,ו"ד ,ה"ד
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 תֶפְרַאו הָּבִר םּהִּת תניִעמדלָּכ שָקְבְִנ הֶזִה םויִּב שדחל םִוי רשע
 םיִעָּבְרַאְו םוי םשְּבְרַא ץֶרָאָהְד לע םִשָגַה יקיו זּוחְתפנ םיִמָשַה 9

 תשא) חנינְב תַפַ םקודבש] חג אב דוק םווה םֶצְִּכ :הֶלַיל
 הָנימְל הָיִחְהדלָכְו הָמִה :הָבּתַהְדְלֶא םֶּתִא ונָבְדישְנ תָשְלְשּו חנ 4

 -לָכְו והנימל ץֶרֶאָהִ"לַע שמרה שָמָרֶהַלָכְו הָניִמְל הָמָהְּבַהדלָכְ
 םינש הָבָתַהְ"לֶא חְנהַלֶא ואביו :םנְכדלּכ רָּּפַצ ל ּוהנימל ףועָה 5
 הָבְקְו רז םיִאָּבַהְו :םוַיח חור וּבדרֶשַא רָשְּבַהְדלָּכִמ םינש 6
 יהיו :ודעב הָוהְי רגְסיו םיהלֶא ותא הֶוצ רשאכ ּואְּב הָשָבלָּכִמ 17

 הָבִּתַהְדתֶא ואשיו םימח ּובְריו ץֶרֶאְָד לַע םּוָי םיִעְבְרַא לבמה
 דלתו ץראקדלע דאְמ ובריו םימה ורב :ץרֶאה לעמ םֶרתַו 9
 ופכיו ץֶרָאָהְדלַע דֶאְמ דֶאְמ ּוְרְבְג םימהְו :םיִמה ינפִדלע הָבָּתַה 9
 הָרְשְע שּמָח :םִיִמְשהדלָּכ תַחָּתִדרֶשַא םיהבָנה .םיִרָהָהְדלָּכ 9
 שמרָה רָשְּבדלָּכ עזגיו :םיִרָקַה ופְכִיו םִיָמַה ּורְבִנ הֶלְעַמְלִמ הָמַא ג

 ץֶרֶעָהרלע ץרשה ץֶרשק"לֶכְבו הוחבו הָמְַּבִבּו ב קראה
 רַשֶא לָפִמ ויִפאָּב םייח חורהתמשנ "רָשֶא ל5 ּוםֶדָאְה לכו פ
 םֶדָאִמ המְדַאַה .ינמדלע |רָשַאְו םוקְיַהְדלּכדתֶא חמי :ּותַמ הָבְרָחְּב 3

 ראשו ץראָהְמ ּוחְפו םימשה ףועדדעו שָמְרְ"דע הֶמהְּב"דע
 םישמח ץֶרָאָקדלע םִיְטַה ּרְּכְנו :הָבִּתּכ יִּתַא רשאו חָנדדִא א
 5 המָהְּבַהְדלָמתֶאְו היחה"לָּכ תֶאְו חנחתֶא םיהלֶא רָכְיַו :םוי תֶאְמּו ח

 :םיִמה ופשוו ץֶרָאְהִהלַע חור םיקלֶא רבעי הָבָתַּב ותא רָשֶא
 :םימשהךןמ םשְנַה אָלְּכיו פה תֶָפְרַאְו םוהֶּת תנָיַעִמ ורכפוו ּ
 הֶצְקִמ םימה ּוָרְסְחִיַו בושו ךוְלָק ץֶרָאָה לעָמ םימח ּובָש 3

 רָשְעְהעֶבְשּב יִעיִבְשַה שָדָחּ הָבּתַה חַנֶתַו :םוָי תֶאְמּו םישמח +
 שדחה דע רופָחָו ְוְלָה יָח םיִמהָו :טְרַרֶא יִרָה לַע שדחל םווי

 ץפמ יהו :םיִרָהִה ישאר ואְרנ שחל דַחֶאְּב ירישעפ יִרישְעה <
 דתֶא חָלָשְיַנ הָשָע רַשֶא הָבַּתַה ןולחרתַא חנ חַּתְפִַו םִוי םיעְּבְרִא ד
 חלשינ :ץֶרָאְה לעמ םִיִמַה תשְבְידדַע בוש אוצְי אציו בֶרְעָה 8
 -אלְו :הָמְדְאַה יִנֶּפ לעמ םימה ּולָכָה תוארל ּּתַאַמ הָניַההְתֶא 9

 םִיַמיִכ הָבְתַהלֶא ויִלא בָשָת הלגר"ףכל חטִמ הֶנויַה הָאְצַמ
 ,אלמ תונָיְעמ א"ס :ט"וד ,ה"יד .ז"טד ,י"ד ו"'ד,איד ,טכ ,דכ ,בכ ,חי ,זי ,זט ,די .גי .אי ןכו ,רסח תלָיְעַמ ימלשורי 1
 .ויד היד,נמ ול גל אל רכ ,בכ ןכ .הגותמ דתא א"ס +.93 = .ז"ד ,ה"ד ,ד"ד ,ג"ד ,ב"ד בג גמ במ רל .גל טיט ןב

 י"ד .זיד .ג"ד ,בי .ט ןכ ,אלמ תונָיְעמ א"ס + 3 7 .חי בי ןכ ,הַתֶא תלמ אלב -לָּכ הַמָיַו א"סו :ט"וד .ה"וד ,ז"טד
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 :הָבּתַהלֶא ויקא התא אב קחו ודי חלשינ ץֶראָקלָב ןנפדלע
 גט :הבּתַהְדִמ הָנויִחדתֶא ףלש ףפינ םיִרְחֶא םיִמָי תעבש דוע לָחָיַ
 וג חנ עדי קיִפב ףֶרמ תְֶ"הלע הגה ברע תעל הָויַה וילא בתו
 וג םיִרְחֶא םיִמָ תעְבְש דע לַחָיו :ץֶרֶאְה לעמ םִיְמַה ולָקיִ
 3 "ששְו תַחַאְּב יהיו :דוע וילא-בוש הָפְסַיאלְו הָניַהְדִתֶא חלשיו

 ץֶרָאְה לעמ םִימַה וברח שךחל דָחֶאְּב ןושארְב הֶנָש תואִמ
 :המָדאַה ּפ ּובְרַת הגהְו ארה הָבִּתה הָפְכִמדתֶא חג רַסָי
 4  ץְרֶאָה הֶשְבָי שדחל םִיי םיִרָשַעְו הָעְבָשְּכ ינשה שָדְחַב

 6 הבתַהדןִמ אָצ :רָמאַל חנלֶא םיקְלֶא דו
 וז "לָּכִמ ּףִתאְדרָשֶא הָיחְלֶּכ ִּדִתֶא דיבה נבו ךְּתֶשאְו הֶּתַא
 ךתַא אצוה ץֶרָאְק"לע שמרה שָמָרַק"ַלֶכָבּו המַהְבִכּוףוְָּב רָשּב
 ו דישְו תשא וְָנְבּו חנראצוו :ץֶרָאָהְדלע ובְרְו ורפּו ץֶרֶאְב וצרָשְ
 גי ץֶרֶאְה"לַע שמור לָּכ ףעָהלֶכְו שמְרְה"לפ הָיִחקלְפ וא נב
 ג חפינ הנחיל .חָבזמ ₪ ןמיו :הָכַתַהְְִמ .אְצְנ םהיתחפשמל
 :חבְזִמַב תלע לַעָיַו רוהָפה ףועֶה לּפמּו הָרהְטַה הָמחְּבַה | לָּכִמ
 פג ללקל ףסא אל ופלדלֶא הָוהְי רָמאיו החינה חיִרתַא הָוהְי חל
 ויִרָענִמ עָר םֶדָאַה בל רַצַי יפ םֶדֶאַק רּובעּפ הָמָרֶאָקְדתֶא דע
 ₪ יִמָילָּכ דע :יִתישע רַשֶאּכ יחְלָּפדתֶא תוכל דוָע ףסאדאלְו
 יּותְּבְשָי אל הָליִלְו םויו ףרָחְו ץיקנ םחַו רו ריצק] ער ץֶרֶאָה
 ט ּואְלִמּו ובו ורֶפ םהְל מא וָיְנְּב-תֶאְו חָנתֶא םיהלָא ךְרְבִנ
 2 דלָּכ לַעְו ץֶרֶאָה תיחדלְּכ לע הָיִהְי םֶכּתִחְו םֶכַאְרּומּ :ץֶרָאָדתֶא
 םכְדָיִב םֶיה גְד"לֶכְבּו הְמְדֶאה שָמְרִּת רֶשַא לכְּב םִמשה ףש
 3 בשע קָרָיּכ הָלְכָאְל הָיַהְי םכְל יחדאוה רשא שמְרדלָּכ ּּונָ
 % "תֶא ךאְו ולכאת אל מד ישְפִנְּב רָשְּבְדִא :לָפדתֶא םֶכְל יִתַתְ
 םֶדָאָה דימו ּוטָשְרְדֶא הָיִחדלָּכ ךימ שרְדֶא םֶכיִתְשפנְל םֶכְמד
 6 םֶדָאְּב םֶדָאָק םִּד ךפש :םֶדֶּאַה שפְנְתַא שרדָא ויִחֶא שיא דָימ
 ז ובר ּורפ םּתַאְו :םֶדָאָקדתֶא הָשָע םיהלֶא םֶלָצְּב יִּכ ךפֶשי ומ
 5 חנדלֶא םיהלֶא רָמאַָּ :הכדוברו ץרָאָב וצר
 ,ש"ח ,רדינק י"ב 'ב ןכ .היחההלֶכְו א"ס +.36 .'ק אָצְיַה 'תכ אצוה +.וז אל ,טי .זט ,ט ןכ ,אלמ סו אס +. גס
 ,רדינק י"כ בורב ,ט ןכ .שמור לכו א"ס +. 29 = .ם"ת ,ע"ת ,שח ,רד"נק י"כ 'ז ןכ ,שמרההלְכְו איס +.19 ,םית ,עית

 .טי ,זט .בי ןכ ,אלמ ויִרועְנַמ א"ס +.לג  .חַרָיַו יללהב ,הגומב ןכ +.51 .רסח רהַטַה יטלשורי +. .םית ,ע"ת ,ש"ח

 ,הגומב ןכ +.5 .אל רסמנ ןכ .ָהֶיְהְו םֶכָל וחירי +.5 42 = ,ול .אל .בי ןכ .הנטק אשילת ריִצְקְו א'ס +. ₪
 .םֶלַצְּב יקובגזב .הגומב ןכ ז. 6 ,בנ שי יללהב
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 "תֶאְו םכְּפא יִתיִרְּבִדתֶא םיקמ ננה יאו +רמאל תא וְנְּבדלֶאְו
 הָמהְּבְפ ףועְּב םֶכְּתִא רָשֶא הָיִחְה שפְנדלכ תֶאְו :םכיִרָחֶא םֶכְעְַז גט

 :ץֶרֶאָה ףיח לָכְל הָבִּפַה יִאְצְי לכמ םכְּתִא ץֶרָאָה תיחדלֶכְב
 לבמה יממ דוע רָשְּבִילָּכ תֶרָכִיאְלְו םֶכִּתִא יִתיִרְּבִדתֶא יִתמְקַהְ וו
 דתוא תאז םיהלֶא רַמאָיַו ץְרֶאַה תחשל לּוָפַמ דע הָיְהיאלְו 9

 רָשָא היח שָפְנדלָּפ ןיבו םֶכיִניִבּו לניב ןמנ ינאדרַשֶא תיִרְבַה

 תיִרב תֶאְל הקו ןנעִפ יָתָנ יתשק"תַא :םלש תרדל םַכְתא ו
 :ןנעב תשקה הֶתַאְרְנְו ץרָאְקלע נע יננעְּפ הָיַהְו :ץֶרָאַה ןיבו יניב 4
 "לָכּב הָיִה שָפְנ"לֶּכ ןיבו םיניבו לניב רָשָא יִתיִרְבתֶא יתְרָכה 5

 הָתִיְהְו :רָשְּבדִלָּכ תתַשְל לופמל םימה דע היהידאלו רשְב
 -לָּפ ןיבו םיהלֶא ןיפ םֶלש תיִרְּב רפול התירו ןנעְּב תשקה

 הנְלֶא םיקלא רַמאָ :ץֶרָאָהִרלע רָשֶא רֶשְּבִדלֶכֶּב היה שָפָנ ו
 -לע רָשֶא רָשְּבִדלָּכ ןיבו יניב יתמקַה רָשֶא תיִרָּבַהדתוא תא

 :ץֶרָאָה
 5 יבא אּוה םָקְו תַפָיו םֶחְו םש הָבִּתַהדְִמ םיאְציה חנדינב ווי 8

 חו לח :ץֶרֶאָהדלַּכ הפ הָלָאַמּו חדינּב הלֶא העל כ 4
 ךותב לָגְתינ ךכשמ ןייהדןמ פשיו !םרכ עָסִַו המְדאְה שיא גג
 :ץוחפ ויחאדינשל ךגוו ויִבָא תוְרע תֶא ןענכ יִכָא םֶח אר :הֶלָהְא 5
 וכליו םֶהיִנש םכשדלע למישיו הָלָמְשהתֶא תַפְפ םש "חיו 3

 םֶקיִכָא תורו תיגר םֶהיִָּּו םֶקיִבָא תָורע תֶא ופכיו תיִנרֶחֶ
 :ןטקה ב דל הָשעדרָשַא תא עדפ ץיימ חָנ ץקימ :ִאְר אל ₪
 הָוהָי ורב רמאיו ויָחֶאְל הָיְהְי םיִדבע דָבַע ןענָפ רּוְרֶא רמאיו =
 -יִלָהאְּב ןּכשיו תפל םיִהלֶא ָּתְפ ומ דֶבַע ןעִנָכ יהיו םש והלא פק

 שֶלָש - לָּּבַפַה רח חיה .גומל .דַבַע ןעכ יהו םע ₪
 הָנָש תואמ עָשֶּת חנימידלפ יחיו :הָנש םיִשָמָחו הָנָש תואמ 9

 :תֶמָו הש םיִשמְָ
 ,די ,ני ,בי הנוגנ אלבו ףקמב ןכ 1.19  .ם"תו ע"ת ,י"ת ,י"כ א"ת .ש"ח ,רד"נק י"כ הברהו זט ןכ ,הָמַהְבְבּו א"ס ד. 0

 ןכ ,הימרגל חגומ ו רָשֶא א"ס :י"ד ,זיד ויד ,ג"ד ,א'ד ,בנ ,גמ ,במ חל גול ,דל .גל ,בל ,רכ:,בפ טי חי זי זמ

 :טל .ול דל ,גל .בל .טכ .בכ ,חי זי די ,גי בי דבל אושב ןכ 1.34 .טיוד ,ח"יד .זיטד .היד ,אמ אל ,טכ ,איוט
 ,הייד זייד .זיטד ,אל .טי ,חי ,זט ,אי ןכו ,יִנָנָעְּב יקובנזב :י"ד ,ז"ד ,ו"ד .היד ,ג"ד ,ב"ד א"ד ,בנ ,גמ ,במ ,אמ

 .ביִר .א'ד ,בנ גמ במ טל .חל .ול ,דל .גל .אל :מכ ,דכ בכ הי זמ הי גי ןכו .דוי רסח יללהב ןכ +.גז  .ט"וד
 איס + 5 .ט"יד ,ח"יד ,דיד .בל ,טי ,חי ,אי ,ט ןכו .דוי אלמ יתמיקַה א"ס :ז"טד ,ו"טד ,ויד ,ז"ד ,ו"ד :ה"ד ,ג"ד

 ,בכ טי חי ,זי זמ ,גי ,בי ,אי ,ם ןכ 5 | ,אמ .דל אל 0 ,בכ ןכ .יק ולָחֶא צץ. ל| | .ךיעז ףכ םֶרֶּכ

 ןכ ,יִהָנ א"ס :ט"יד ,ח"וד .זיטד ,ו"טד ,י"ד .זיד ,א'ד ,גנ ,בנ ,המ ,במ ,אמ טל .דל בל אל ;םכ",דפ

 516 יסמ ןויע במ ןכ ,'ק יחיו 'תכ ויהיו טועימב :ו"'ד .ה"ד .ד"ד ,גיד,ביד ,טמ ,גמ הל ל לו ןכו .וחירי
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 י רחא םִנָּב םהָל ּודְלְעַו תֶּפַָו םח םָש חנדיִנְּב תַדְלוֶּת הֶלֶאְ
 3 גבו :סֶריתו ךָשִמּו לָבְתַו ןוו יִדָמו גונְמו רָמְג תָפָ יִנָּב :לּוְּבַמַה
 + םיִּתַּכ שישרתו הָשיִלָא ו נבו :הֶמְרִנְתְו תַפיִרָו ןנּכֶשַא דרַמָ
 5 נשלל שיא םֶּתצְרַאְּב םיוגה יא ּולְרפְנ הָלֶאְמ :םיִנְדדְ

 7 ינו ןַעְנְכו טופו םִיְרְצְמְו שוכ םק ינְבו :םהָיְנְּב םֶתחְּפֶשַמְל
 אָבְש הָמְעַר נבו אָכְתְבַפו הָמְעְרו הָּתְבַסְו הָליִחְו אָבְס שּוכ
 9 "אּוה :ץֶרָאְּב רֶפִַג תויהל לחה אה דֶדָמְנתֶא דַלָי שּוְָו :ןֶדדְו
 ונפל דִיַצ רובג דֶרְמְנְכ מא ןכ"לע הוה ןגפל דָיִצְרֶבִג הי
 וט ץֶרֶאְּב הנלכו דכאו ראו לבב תָכַלְמְמ תישאר ילו גהְוהְ
 וג תבחרחתֶאְו הונא ןב רושא אָצְנ אוהה ץֶרֶאָהְִוִמ :רָענש
 ופ :הָלדְגה רִעָה אוק חלפ ןיבו הָונְ ןיפ ןָסְרתֶאְו :חַלּכדתֶאְו ריִע
 ו םיְִתַפנְתֶאְו םיִבָהְלדתֶאְו םיִמנָעדתֶאְו םיִדּולדתֶא דַלָי םָיַרְצִמּ
 + חתֶאְו םיִתְשַלְּפ םשמ ּואְצִי רשא םיִחְלְסַכתֶַאְו םיִסְרְתַפתֶאְ
 15 :תֶחתֶאְו ורכב ןֶדיִצתֶא דַלָי ןעְנְכו :םיִרתְפַּכ

 1ז ןלְרעקתֶאְו יוחהדתֶאְו :ישֶגְרְגִה תֶאְו ירמָאְקְדתַאְו יִסּובְוהדתַאְו
 1 וצפנ רחאְו יִתְמָחַהדתֶאְו יִרְמצַהדתֶאְו יִדָוְראַהתַאְנ :יִניִפַהדתֶאְו
 19 הזעדדע הָרָרְג הֶכָאְּב ןדיצמ יִנָעְנָפה לּובְג יהיו :ינענפה תוחפָשמ
 90 םָחְיִנְב הלא :עטל"דע םיבצו הָמָדַאְו הָרמְעו הָמָדְס הָכַאְב
 1 םשלו :םֶהָיוגַּב םתצְראְּב םתְנשלל םתחפשמל

 א םַש ְּב :לודגה תפָו יִחֶא רֶבפְדיְִּבדלָּכ יִבָא אוקדםנ דל
 ₪ רַתְְו לּוחָו ץוע םֶרָא נבו :םֶרֶאו דוקו דשכפראו רּושאְו םליע
 9 רָבַעְלּו :רֶבַעְתֶא לי חלָשְו חלָש"תַא דו דשָכפראְו :שמו
 םשו ץֶרֶאַה הָנְלַפִ ויִמָיִב וכ נְלַּפ דָסֶאָה םש םיִנָב ינָש דָל

 ,גיד .בנ .במ .חל ,ול .בל ,אל ,טכ ,טי ,חי ,בי אי .ט ןכו .אלמ לֶבּותְו ימלשורי .יללהב רסח ןכ ז.5 +"
 איס +1 ,דכ ,בי ,אי ןכו .אָּתְבַסְו ימלשורי +. 7  .יז יא ,א הייד ןויע :ע"תו ש"ח ,בי ןכ ,םינָררְו א"ס ז-4  .י"ד ,זיד

 ,טי ,חי זי ,זט ,ני .בי .ל הילע רסמנו ,אי ,ט לוגסב ןכ +. 0 .ש"ח .רל ,אי ןכ ,'ה 'תכ יל תולע רסמגו הָכָתְבַסְו

 ,ירצ הָנֶלַבְו א"ס :ח"יד ,ז"יד .זיטד ,י"ד ,זיד ,ויד ,היד ,גיד .איד ,המ ,במ ,אמ חל ,ול דל .בל טכ .דב .בב

 א'ס +5 גיד ,בל ן ןכ ,איִהַה א"ס ד. 11 .ט"יד ו"טד ,ב"ד ,ננ ,בנ ,אנ ,טמ ,גמ .טל גל אל ,די ןכ

 ןכ <. גז .אל ןכו אלמ םיִחּוְפִנ 'גולפ הילע רסמנ ל הרסמב +. 08 גיד ,בל .אל ,בי ןכ .איה

 ,איד .טמ ,גמ .במ .אמ חל ,דל .גל .בל ,אל ,טכ ,דכ ,טי וחי ,זט ,גי ,אי ןכו ,ץמקב 'הה יללהב
 .זיד ויד ,היד .ביד ,גנ ,בנ .המ ,טל .ול .בכ .זי .ט ןכ .התפ יקְרְעַה א"ס :ט"יד ,ח"יד ,ז"טד ,ו"טד י"ד ,גיד

 .ב"כ ט"כ םירבד ןייעו ע"תו י"ת ,י"ד ,ו"ד ,גיד ,בנ ,גמ ,אמ ,םי ,חי ,זט ,אי ןכ ,הָמְדַא א"ם ז.19 | .ז"יד

 ובל .טי בי ,אי ט ןכו ,יתכ םיִיַבְצּו ימלשּרי ,'ק םָיּובְצּו 'תכ םֶיבְצַּג יאחנדמל ,דוי דח 'תכ יאברעמל ןכ +. 9

 .רסח לדָּגַה יאברעמל .יאחנדמל ןכ +. = .ב"כ ט"כ םירבד ןווע :ז'ד ,ג'ד ,אמ
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 תֶוְמרצַחְתֶאְו ףלשהתֶאְו דָדומְלַאדתֶא דלי ןָטקה טק ויִחֶא 5
 -תֶאְו לָבשתֶאְו :הָלְקִּתֶאְו לֶאתֶאְו םֶרודָהתֶאְו :הרָידתֶאְו ₪
 הָלֶאדלָּכ בָבויתֶאְו הָליִוָחְדתֶאְו רפואהתֶאְו :אָבָשתַאְו לֶאָמיִבִא 9
 הָלֶא :םדקה רה הָרָפְס הָכִאְִּב אשממ םֶבְשיִמ יהוו מק נב ג

 תֶחָפשמ הָלַא :םהְול םֶתצְרַאְּב םֶתְנָשְלְ םֶתחַּפְשַמְ םשדינְב
 רחא ץֶרָאְב םיוגה ּוָדְרְפ הלאו םהָינְּב םֶתדְלִתְל חְגַדיִנְּב
 :לּוְּבמַה
 5 םֶדְקִמ םעְסְנּכ הו :םיִדָחֶא םיִרְבְרו תָחֶא הָפְש ץֶרָאְהדלְכ יִהָו א

 יהערלֶא שיא ּורְמאַו :םש ובְשוו רֶעְנש ץֶרָעָּב הָעְהִּכ ואְצִמִיַו 3
 ןכָאְל הנבלה םֶהָל יִהִּתַו הפרשל הָפְרֶשִנְו םינבל בל ָבָה

 ילּדִִמְּו רי ּונְלְדהְנְבִנ ו הָבַה ּולְמאיו :רֶמְחְל םָהְל הָיָה רַמִחהְו +
 :ץֶרָאָהְדלָכ נפלט ץּפָנֶֶּפ םש ּונלדהֶָשַעִנ םימָשְב ושארו
 :םֶדָעק נב רשָא לְּנמַהתַאְו יָהדתַא תֶאְרְל הי ד
 תושעל םֶלחה הָזְו םֶלָכְל תחא הָפֶשְו דָחֶא םע ןַה הָוהְי רָמאיַו 6
 הֶלָבְנ הדרג הָבָה :תושעל ומי רשא לכ םהמ רצְבייאְל דו

 םֶתא הָוהְי ץפוו :והער תפש שיִא ועמשי אל רֶשֶא םֶתָפְש םש 5
 אָרְק ןפדלע רעה תבל ולח ץֶרָאָהְדלָּכ נפה לע םָשמ 9

 ספה ממו ץֶָקילְּכ חפש הָוהְי ללב םעדיכ לבב המט
 :ץֶרֶאְקלּכ ינפִילע הֶוהְ

 םיִתְנש דָשָכפְראתֶא דֶלַנ הש תַאְמְִּב םש םש תַדָליִּת הָלַא גס
 תואְמ שָמָח רָשְכִּפְראתֶא וָדיִלוְה יִרָחַא םשדיחוו :לּוְּבַמַה רחא גג
 שמח יח דשָכפרַאְ תו םנָּב דָלְַו הָנֶש ופ
 ודילוה ירא רשקפרא יח :חלָשדתֶא דֶלַו הָנָש םיִשלֶשו ₪

 גת םיִנִכ דל הָנש תוֶאמ עפראְו םינש שלש חלָשתֶא
 יחיו :רֶבַעְדתַא דלומ הָנָש םישלָש יַה חלש 15

 הָנָש תואמ עּבְרֶאְו םיִנָש שלש רֶבַעְתֶא וָדילוה יִרָחַא חלש
 הלמ אדה תֶוְמְרִצַח .יאהנדמל :ויטד.איד ,אמ ,דל ,בל .אל ,טכ ,דכ ,זט ,בי ,אי ןכו .ןילמ ןירת יאברעמל ןכ +5
 ,ח"יד ז"וד,ז"טד ויד זיד ויד היד .דיד ,גיד ביד ,ננ ,בנ טמ ,המ ,גמ ,במ טל חל, ול גל בכ .טי חי זי ,די .ט ןכו
 ירה הָרָפַס א"סו .בל .טי אי ןכ .חתפב יפה הָרַפַס א"ם 0 .בל .חי ןכ .לאמש אָשַמְמ א"ס ז.30  .ט"יד

 ,בי ןכ .עובר הָלָאַמּו א'ס +. 5 .יכ קוספ ליעל ןייע :בל אל ןכ .םֶהָיוגְּב אס +. 31  .ו"טד ,ז' ,ט ןכ התפב

 ימלשורי רסח ןכ +. 5 .רדס ןאכ ןיא א"סב ז-: 4%" = .איד ,בכ ןכ .םישרג הָלָפַמּו א"סו :ויד .בנ .דל .זי
 ו"טד ,ג'ד ,א'ד ,בל ,טי ,בי ןכו .אלמ תּואָרְל יללהב :ט"יד ,ח*יד ,ז"יד ,ז"טד ,י"ד ,זיד ויד .ה"ד ,דיד.ב"ד ,י"כ הברהב ןכו

 .אי ,מ ןכו ,אלמ תּוְבְל יללהב :ט"יד ,ח"יד ,זייד ,ז"טד ,ו"טד ,ו"ד ,ה"ד ,ד"ד ,ב"ד ,איד ,י"כ בורב רסה ןכ ז. 5 .ש"חו
 .אל תפש-תֶא +- 5  .ש"הו י"ד ,זיד ,ג"ד חל .בל .מכ .דכ ,טי .בי
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 16 םישלשו עַבְרֶא רֶבָעְיִחָיו :תונָבּו םיִנָּב דל
 וז םישלָש גלָּפדתֶא ידילוה ירָחַא רבָעְדיחְיַו :נְלָפדתֶא דֶלוימ הָנש
 18 "יחיו :תונבּו םיִנָּב דלויו הָנָש תואמ עבְרַאְו הֶנֶש
 19 ודילוה ירחא גלָפיחיו ;וערחתֶא דלי הָנֶש םישלש גלָפ

 :תונָבּו םיִנָב דל הגש םיִתאָמּו םיִנָק עשַת ועְרדתֶא
 21 יחיו :נוךשדתַא דל הש םישלשו םיתש ער יח

 דלי הָנְש םִיַתאָמּו םיִנְש עבש גּורָשדתָא וִדילוה ירחא יער
 ₪ דלי הָנָש םישלש גורש יחָי :תונָבּו םיִנּב
 8 דֶלּויַ הגש םִיִתאָמ רוחְנדתֶא דיִלּוה יִרָמִא גורש יחיו :רוחְנתֶא
 ₪ הָנָש םיִרָשָעְו עשת רּוחְנ יחי :תְנָבּו םינְּב
 5 הָרָשְעחעשת חרתחתֶא ודיִלוה יִרָחַא רוח יחיו :חרְתתֶא דל
 6 חיַחָיו :תונבּו םיִנָב דלי הָנַש תֶאְמּו הָנֶש
 פז הָלֶאְו :ןְרֶהדתֶאְו רוחנדתַא םֶרְבָאדתֶא דֶלוינ הָנַש םיִעבַש חרֶת
 ןֶרַהְו ןָרָהדתֶאְו רוחָנתֶא םֶרְבָאדתֶא דילוה חרַה חרת תֶדְלּת

 א ּותְדלִמ ץראְב יבא חרת ינפדלע ןרק תֶמִו :טולדתֶא רילוה
 ₪ םֶרְבַאהתֶשֶא םש םיִשָנ םקְל רחְנְו םֶרְבַא חקיו :םיִרָשּכ ראב
 :הָכְסִי יבָאו הָּכְלַמיִבַא ןֶרָהדתַּב הָּכְלַמ רוחְנתֶשֶא םשֶו יִרָש
 ג "תֶאְו וְּב םֶרְבַאדתֶא חרֶת חַקיַו :דֶלְו הל ןיא הרקע ירש ית

 םֶּתִא"אְצְו ִּכ םֶרְכִא תֶשֶא יל יִָש תאו יכְּב [רְְְֶּב טול
 :םש ובשינ ןֶרְקְדדע ּואְבּמ ןענְּכ הָצְרֶא תָכְלְל םידִשּכ רּואמ
 - :ןְרְחְב חרֶת תֶמָי הָנְש םיתאָמו םיִנֶש שמח חַרֶתיִמְי ויהי

 פ בי תיִבִמּו ָךּתְדְלְמַמו ךצראמ ךלק"ךל םֶרְבַאְלֶא הָיהְו רָמאָמש שרפ
 2 ְּכְרָבָאְו לדג יול 'ףשעֶאְו ּדַאְרִא רשֶא ץֶרָאָקדלא יְבָא
 3 רָאֶא ףְללקמו ףיִקְרְבְמ הָכרֶבִאו :הקְרְּב הָיַהְו ךמש הָלדנִא
 + רֶּבִּד רָשֶאּכ םֶרְבַא ליו :הְמְדַאְה תַחְּפְשִמ לָּפ ףִּב יכְרְבְִו
 הָנש םיעְבְו םיִנש שמָקְדִּב םֶרְבַאְו טיל ותא ךלינ ההְ ולא
 .הכופה ןונ ז. 55 .ר"תו ע"ת שייח ןכ םֶתַא אָצִיַו ל"צ ד.

 .זי.זט ,גי .בי\ט דבל אושב ןכ +.5 .ז"ט קוספ א"מ ןמוס דע ז"כ קוספ יט ןמיס היעשיב רמאת המל הרטפה +1 +1"

 זייד .זיטד .ייד .זיד ,גיד ביד ,איד ,הנ .דג ,גנ ,אנ ,טמ ,חמ המ .במ ,אמ ,טל חל .ול דל אל ,טכ ,דכ .בכ
 ,בי .ט דבל אושב ןכ +8 ויד .היד ,חנ ,בנ ,נמ ,גל .בל ,טי ,חי אי ןכ.התפ ףטח הכרבאו איס :ט'יד .ח"וד
 איס :י'ד .זיד ,גיד ביד .א'ד ,גנ .טמ ,המ ,גמ .במ .אמ .טל חל ול דל ,אל .דכ .בכ זי .זט :גי
 .ףיָלְלְקמּו טועיסב +.3 .ט"יד .ח"וד ,ז"יד .ז"טד ,ו'ד ,ה"ד ,בנ ,גל .בל .טכ ,טי ,חי ,אי ןכ ,חתפ ףטח ָכְרְבַ
 .ס"תו ע"ת .ש"ח ,רדיינק י"כ יב ןכ
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 ויָאדְזְּב טולדתֶאְו תשא יִּבָשתֶא 'םֶרְבַא חקיו :ןֶרְחִמ יִתאַצְּב 5
 ואְצִיו ןֶרְחְב ושָעדִרַשא שָפָגהתֶאְו ּושָכְר רשֶא םשּוכְרדלֶּכדתֶאְ

 דע ץֶרֶאְּב םֶרְבִא רַבַעַיו ןענְּכ הָצְרִא ּואָבִיַו ןענכ הָצְרִא תֶכְלְל 6
 -לֶא הָוהְי ארי :ץֶרָאְּב זא ינְענְכהְו הרומ ןולא דע םֶפָש םוקמ ז

 חפומ םש בו תאזה ץֶרָאְקתֶא ןֶּתִא דערול רַמאה םֶרְבַא
 טו לֶא"תיכל םדפמ הָרְַה םָשמ קתעמ :וילא הארה החיל 6

 :הָבנַה עסְנְו ךולֶה םֶרְבַא עפיו :הָוהְי םשָּב 9
 בָעְרְה דבקדיק םָש רוגל הָמירְצִמ םֶרְבַא דרינ ץֶרָאְּב בַעְר יהי גס
 יִרָשדלָא למאי הָמָרַצִמ אוכל םירקה רשאכ יהָנ ץְרָאָּב וג
 וָארידיּכ הָיְַו ותא הָאְרְמדתפו השא כ יִתְעְרָי אָנ"הנה ותָשֶא גפ
 ירמא ּווחָי ךתאו יא ּוגרַהְו תאְו תשא ּורמִאְו םירָצְמַה ךֶתִא ּ
 ילו :ךְלְלִּפ ישפנ הָתְיִחְו ךרובעב ילדבטוי ןעמל תֶא יתחַא אָנ 4

 אוה הָפָייִּכ הָשִאָהְִתֶא םיִרָצִּמַה ּוַאְרִיַו הָמיִרַצִמ םֶרְבא אוְבּכ
 חַקְּפַו הָעְרפְדלֶא ּהָתַא ילְלַהְיַו הערפ יִרָש ּהָתא ּוָאְרִיַו :דָאְמ 5
 רקְמּוְאָצ ולדיהְינ ּהָרּובָעַּב ביִטיה םֶרְבַאְלּו :הקרפ תיּכ הָשאְה 6
 הָעְרפתֶאו הְוהְי עניו :םיִלמְגו תֶנתַאו תחפשו םידָבעו םיִרמָחְו 7

 ארקיו :םֶרְבִא תשא יִרָש רבדדלע יִתיִּבתֶאְו םיִלדָנ .םיִעְנְנ
 יל ּתְדגהְהאק הָמְל יל ישע תאזההמ רָמאו םֶרְבַאְק הערפ

 הָשאְל יל התא חַקִאְו אוח יִתְחֶא ְרַמָא הָמְל :אוה ָּךְתְשא יכ ו
 ותא ּוקְלַשְיו םיִשְנַא הערפ ויִלָע וציו :ךלו חק ָךְּתִשִא הגה הָתַעְו ל
 וָּתְשאו אוה םִיִרצְמִמ םֶרְבַא לעיו :ולדרַָשַאדלָּכדתֶאְו ותַשאדתַאְו גי

 הָנְקִמּפ דֶאְמ דָבְּכ םֶרָבִאְו :הָבְנַח וִמִע מולו ולדרֶשַאדלֶכְו
 םוקמההדע לא"תיבדדעו במ ויעְפִמְל ףליו :בהֶזכּו ףסְפּ
 ןולמ ןירת יאברעמל ןכ +.5  ,אמ ,חל ,ול .דל .בל .דכ ,בכ ,טי ,חי .זי ,זט .די ןכ .אכרמ עול א'ס 1
 ,זימד .זיד ויד ,ה'ד ,דיד .ביד .איד ,גנ ,בג .טמ ,המ ,גמ ,במ טל ול ,דל ,גל ,טכ ,רכ ,בכ ,חי .זי די א ןכו
 הלמ אדח לֶאְיִבְל יאחנדמל :ייד .ז'ד .ויד .היד ןכו .אכרמ איה תבל הניגנ הילע רסמנ אל הרופמבו :ט'יד ,ח"וד
 טועימב :בנ ,במ ליל ןכ .'ק ולָחֶא +5  .ייד ,ג'ד ,אמ חל .בל ,אל ,טי .זט .גי בי אי .ט ןכו ,'ק 'תכ

 .אל .טכ טי חי בי איט ןכ .רסח אַבְל א"ס +. 11 ,רדס ןאכ שי א"סב ד. 10 | .ש"חו אל ןכ .'קו 'תכ ולָחֶא

 ,אי ןכו ,רסח אַלְּכ יללהב +.:4 .במ ,דכ ,בי ,אי ןכ ,הנוגנ אלבו ףקמב -ִּכ טועימב +.11  .י'ד .זיד גיד ,במ
 ,גי ,בי .ט דבל אושב ןכ ד. 55 = .גיד :טי ,בי ןכ ,איה איס +. יד במ .בל ,אל :טכ ,טי חי זט בי
 :ויטד ,ייד .זיד .ויד .היד ,גיד .ביד .איד ,גנ ,בנ המ במ .אמ .טל חל ,ול .דל ,גל .בל .טכ ,רכ ,בכ .זי .די
 ,בי ןכו .אלמ תוחָפָשּו יללהב +. 46  .טייד ,חייד .זימד ,טמ ,גמ, אל ,טי ,חי זמ ,אי ןכ .חתפ ףטח ּולְלַהְַו א"ס
 :'קז 'תכ הלמ אדח לַאְהיִּב יאחנדמל +. 5 42" = .גיד .ביד ,בל ,בי ןכ ,אה א'ס ז.ד.1809  .ייד ,ז'ד ,ביד
 .'ח ביי ליעל ןויע

 שכ
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 + םוקמ"לָא :יִעָק ןיבו לֶאדתיּב ןיִּכ הֶלַחְּתַּפ הלָחַא םש הָיַהדרֶשֶא

 :הָוהְי םשּפ םֶרְבִא םש ארו הָנטאָרְּב םש הֶשקרֶשא חְַּמִמַה
 4 אשנדאלו :םיִלָקֶאְו רֶקְבּודאָצ הָיָה םֶרְבִאדתֶא ךלהה טוללדמעו
 תָבָשְל ילְכָי אלו בְר םָשּוכְר הָיְחיִכ וָּדְחַי תָבשְל ץֶרָאָה םתא
 ז נעְנְּכִהְו טולדהנקמ יער ןיִבּו םֶרְבַאדהְנקִמ יער ןיּב בידיו וקח
 8 יִהְת אָנ-לַא טולדלֶא םֶרְבַא רָמאיו :ץרָאְּב בשי .ָא יִזְרְּפַהְ
 ּונָחְנָא םיִחֶא םישְנָאדיכ ךיער ןיבו יער ןיבו ניבו ייִּב הָביִרְמ
 9 הָנמיִאְו לאמשהדםא יִלָעַמ אָנ דרֶפִה ףיִנָפל ץֶרֶאְק"לָּכ אָלַה
 ג רָפּכדלָּכתֶא ארי ויניעְתַא טולדאָשיו :הֶליִאָמְשִאְו ןיִמָיהדםַאְ
 הָרמַעתַאְו םדְסדתֶא הָוהְי תחש ! ינפל הָקְשמ הָלְכ יּכ ןדריה
 וג "לָּכ תַא טול ולדרחְבַו :רעָצ הָכָאְּב םִיַרְצִמ ץֶראְּכ הָוהְיְְנְּ
 ופ םֶרָבִא :ויחֶא לעמ שיִא ּודרפיו םֶדָקִמ טול עפיו ןדְריה כ
 ו יִשְנִאְו :םְךְפ"דע לֶקֶאְוו רֶכּכה יִרְָּב בַשָי טול ןעְנכץֶרֶאְּב בשי
 א לרָחֶא םֶדְבַאְדַלֶא רַמָא הוה :דֶאְמ הָוחיל םיִאָטַחְו םיָעְר םדֶס
 םש הָתַאְדִרְשַא םוקְמַהְְזִמ הֶאְְו נע אָנ אש ומעמ טולדדְרפה
 ו ָךל הֶאְר הֶתַאְדִרְשִַא ץרָאה"לָכדתֶא יּכ :הָמָיו המדְקְו הבנו ֶנפֶצ
 6 | רַשֶא ץֶרֶאָה רפעפ ּךָעְרודתֶא יִתָמשְו :םלוע"דע ךעְרולו הָנְנתֶא
 וז ףלהתה םוק :הקמודערז"סנ ץֶרָאְה רפעדתַא תונמל שיא לכוידסא
 38 בָשָיַו אָּבַיַו םֶרְבִא להָאְו :הָגְנּפֶא ְךְל יכ ּהָכִחְרְלּו הָכְרֶאְל ץֶרְּב
 :הוהיל חּבְזמ םשזּכְו ןוְרְבָחְּב רָשֶא אָרְמִמ יִנלֶאְּ
 רי רֶמעְלירִרּכ רֶסָלֶא ךלמ וירא רֶלנשְְרלְמ לפְרְמא יַמיּכ יהָ
 ג ךְלְמ עַרְבתֶא הָמָחְלִמ יִשָע :םיוג ךלמ לָעְדִתו םלע למ
 הָבאְמְשְו המדא ךלִמ | באש הֶרמַע ךְלָמ עַשְרְּבדתֶאְו םדֶס
 3 קמע ּורָבָח הָלַאדלְּכ :רעְצהאיה עַלָּב ךְלִמּו םייבצ למ
 4 "תֶא ּודְבָע הָנֶש הרָשָע םיִתש :חלמה םָי אּוָה םיִדשה
 5 הָנָש הרשע עּבְרְֶבּו :ּודְרִמ הָנֶש הָרָשְעְרשְלְשּו רֶמָעְל"רַכ
 םּג א"ס +.16 .רסח ןָמָיַהיללהב +. 5 .'ח ב" ליעל ןייע :'קו 'תכ הלמ אדח לַאְתיִּב יאחנדמל +. 5 ,אל ק ולָהֶא +3

 ,די גי בי ,אי ,ט ריבת ןכ +. 8 .י'ד .זיד ויד .גיד ,בנ דל ,גל ,טכ ,ךכ ,טי ,חי בי ,אי ,ט ןכ ,ףקמ אלבו אכרמ
 טועומב :זיטד .ייד .זיד .ויד ,היד ,גיד .בנ ,גמ במ .חל \ול .דל ,גל .אל ,טכ ,דכ .בכ ,טי חי זט
 ןייע :ס"תו ע"ת ,ש"ח ,רד"ינק י"כ 'ה ןכ ,ּךויְראְו א"ס +. ,ךי שוד ןכ ,אגרד אָבַָו א'פ :המ ,בל ןכ ,אכרמ אַבָיַו
 לאמש באנש א'ס הילע רסמנ די הרסמב +? .'קו'תכ הלמ אדח רֶמָעְלְרַדְּכ יאחנדמל +.+.1.% 5.9 .יט קוספ ןמקל
 ,די ,גי ,אי ,ט ןכו ,םלוחב דמלה הילע רפמנ במ ירפמב +. + .'ק םִוובְצ י'תכ םיִיָבְצ וא םייבצ + ? .קספ אלבו
 ,ייד .זיד .ויד .היד ,גיד ,ביד ,איד ,בנ ,המ ,גמ .במ ,אמ .ול ,דל ,גל ,בל .אל .טכ .דכ .בכ ,טי ,חי זט
 .טייד ,חייד ,חל .זי .בי ןכ .ץמק -שֶלָשּו טועימב ז"טד ,ו"טד

9 



 דש 8 תישארב 8

 תַרְתְשעְּב םיאָּפְרִדתֶא וכו ותא רָשָא םיִכְלִמַהְו רָמּעְלְרְדִכ אָּב
 יִרחההתַאְו :םיִתְירְק הֶוָשְּב םימיִאָק תֶאְו םהְּב םיזּוזַדתֶאְו םינדק
 ואבו ובָשַי :רּבְדִּמהְ"לַש רָשֶא ןֶראָּפ ליא דע ריעש םֶרְרהְּ
 -תֶא נו יִהְלְמעָה הָרשדלְּכדתֶא ּופיו שדק אוה טָפְשִמ ןיעדלֶא
 ךלמו הרמע ךלמו םדס"ְּךְלִמ אצינ :רֶמִּפ ןֶצָצַחְּכ בשיה ירמָאה
 הָמְחְלִמ תא ּוכְרַעיו רעצהאוה על ךלִמו םייבצ ךְלְמּו הָמְדַא

 םיונ ךלמ לָעְדִּתְו םֶליע ךלמ רַמעְל"רַרְּכ תא !םיִרשה קמָעְב 9
 -תֶא םיִכְלְמ הָעְּבְרֶא רֶסְלֶא ךלִמ ךויראו רֶעְנש ךְלִמ לַפְרִמִאְ

 םֶדְסדְדַלִמ סנו רֶמִח תרֶאְב "תַרָאְּכ םידשה קמעְו :השמחְה וס
 שָכְרִילָּכתֶא ּוחקיו וס הְרְה םיִרָאשּנַהְו הָּמָשדּולּפִא הָרְמִע גג
 "ןשכרהתֶאְו" טּולחתֶא וחקינ :וכליו םֶלְכָאדלָּכדתֶאְו הָרמעו םֶדֶס ופ

 דג טיִלֶּפַה אבו :םֶרְסְּב בשי אּוקְו וכליו םֶרְבַאיחֶאְדְּב 8
 לכָשָא יִחֶא ירמָּאָה אָרְמִמ יִנלֶאָּב ןפש 'אוהְו ירבַעְה םֶרָבַאְל

 ויָחֶא הָבָשִנ יפ םֶרְבַא עמשיו :םֶרְבִאתִיִרְב ילעפ םְו רע יחַאו 4
 ףדריו תואמ שלשו רָשָע הָנמש ותיב ידיי ויִִִנָחדתֶא קר

 הָמּוחְ"דע םפדְרָיַו םקוו יָדְבָעְו אוה הֶלָיְל םהיִלָע קלחָיַו :ןקדע 5
 דתֶא 'םנו שָכְּהדלָּכ תֶא בָשְּו :קשָמדְל לאמָשמ ' רָשא 9

 אציו :םַעָהתֶאְו םיִשְנִהדתַא םנְו בישה שְכְרּו ויחֶא טול
 רַמעְל*רֶדְּכדַתֶא תופהמ ובוש יִרָמא ותאְרְכל םדֶסְּדְלַמ

 :ךְלֶמה קמע אָה הָוָש קמְעְלֶא וּתַא רָשֶא םיִכְלְמַה"תֶאְ
 יאזד שב :ןוילע לאל ןקכ אּהְו ינו םֶחְל איִצוה םֶלָש ךְלִמ קֶדָצדיִּכְלַמ

 כ

 סס
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 .בנ :טמ .המ ,גמ .במ .אמ .ול .דל ,גל, בל ,דכ ,בכ ,די ,גי .בי ט דבל אושב ןכ +6 .םֶחָּב ס"תו עת ,י"ת < 5
 .חל ,אל :טכ .טי חי .זט ,איןכ .םֶרְרֶהְב וא םֶרְרהְּב א"ס :ט"יד ,ח"יד ,ז"טד ,ו"טד ,ו"ד ,ז"ד ,ו"ד ,ה"ד ,ב"ד ,א'ד

 ,זט ,די ,גי ,בי ,אי הנוגנ אלבו ףקמב ןכ + 1 = ,אל שגדב שייר תיל הרסמ הילע בותכו םְְּרַהְב א'ס :ג'ד
 .חל .גל .בל .טכ טי ,ט ןכ ,אכרמ תא איס :בנ ,המ ,גמ במ ,אמ ול דל ,אל ,דכ .בכ חי זי
 ןצצַחְּב א'ס :זייד ו'טד ,ה"ד ביד ,איד ,טמ ,המ ,במ ,ול ,דל ,בל ,דכ .בכ טי .זי גי ,בי רבל אושב ןכ =.
 ליעל ןויע +. 8  .ט"יד הייד זיטד ,י"ד ז'ד ,ו'ד ,גיד ,בנ גמ אמ חל גל .אל ב חי זט ,די איט ןכ .התפ ףטה

 ּלְמּו א'פ +. 20 אל ,טי ןכ ,קספ תב ו תֶאָּב א"ס+-ג9 .'ב קוספ ליעל ןויע ביד שי ,בי ןכ .איָה א"ס+.5 .'בקוספ
 ל"נ < .גיד בל ,אי .ט ןכו .אלמ שוכר ימלשורי .יללהב ןכ +. ."ח קוספ ליעל ןייע :ם"תו ע"ת ,ש"ח ,חי ןכ .הרמע
 ,טי חי ,זט ,די ,אי ,ט קספ ןכ +.  ,ס"תו ע"ת ןכ ,ושְכְרתֶאְו םֶרָבַא יִחֶאְדֶּב טולדתא ל"צו רחואמ םדקומ
 טועיסב :ז"יד .היטד .י'ד יד היד היד .גיד ,איד ,בג .טמ ,המ,,גמ .במ אמ ,חל ,רל ,גל .אל ל ,דכ

 .בל .טכ .דב .בכ .טי ,חי .זי זמ ,די ,גי ,אי .ט ןגונמ ןכ <. 5 .שייד ,הייד .1ל ,בל .זי ,גי ןכ ,קספ אלב
 ,במ .אמ ןכ ,לאמשמ רשא טועימב :טייד .ח"וד .ז'טד ,י"ד ,ז'ד ,ו'ד ,ה"ד ,גיד א"ד ,בנ ,טמ ,גמ :הל הל .הלזנל

 ואחנדמל + 11 .ויטד ,גיד ,אמ ,דל ,בל ,דכ .זט ,די ,אי ,ט אלמ ןכו אלמ שּוכְרֶה ימלשורי ,יללהב ןכ +5

 תו



 19 ךלךל אזט 19--צז 5

 30 ורבו :ץֶרָאְו םימש הק ןויִלָע לאל םֶרָבָא ךורְכ רמאיו והכלביו
 ו "ְּלְמ רָמאָיַוּילְכִמ רשע ולפיו ףלְיְּב ףיִרַצ ןגמדרשַא ןיילע לא
 9 "לֶא םֶרְבִא רָמאָיַו : :ךלדחק שָכיּהְו שפנה יִלְְִּת םֶרְבַאדלֶא דס
 :ץֶרֶאְו םימש הנק ןוילע לא הָוהידלֶא יִדָי .יתִמְרַה םֶדָס דלמ

 93 רמאת אֶל .דל"רקא-לפמ חַהָאדםִאְ לענ"ךורש דַעְו טוחמהםָא
 > קחו םירָענה לְכָא רשא קר ידָעְלַּב :םֶרְבַאתֶא יִּתְרָשַעָה נא
 :םקלַח וחלקי םָה אָרְמִמו לָכֶשֶא הנע יִתֶא וכלה רַשֶא םיִשְנַאַה

 וט -לֶא הוהוירבד הָיָה הֶלאָה םיִרְבִּדַה רחא

 רכש ל מ כנא םֶֶבִא אָריתרלא רמאל הֶוְחמכ לבא
 : ךלוה יאו ילןתְתְדהמ הוי יִנדֶא םֶרְבַא רַמאָו :דֶאַמ הברה
 3 יל ןח םֶרְבַא רָמאַָו :רֶזעיִלֶא קשמד אה יתיּב קָשְמדְְבּו יִריִרע
 + ןילא הָוהְי"רְבְד הָנהְו :יתא שרוי יִתיִבדְִב הָגַהְו עָרֶז הָּתְתָנ אל
 :ףשריו אה ףיעממ אצי רשָא םָאדיּכ הו ךשְרי אל רמאל
 5 םיִבָכוָּכַה הפסו הָמיִמַשה אָנדטֶּבַה רמאלו הָצּוחַה ותא אצויו

 6 הָוהיכ ןָמָאָהְו :דערז הָיָה הָפ ול רַמאָיְו םתא רַפְסְל לָכותחםא
 ז רואַמ -- רַשָא הָוהָי יִנִא וילא רמו :הֶהַדַצ ול ָהְבָשחַ
 8 הָוהָי ינדַא רמאיו :חֶתְשְרל תאָזַה ץֶרָאְקדתֶא דל תֶתְל םידשַּ
 9 תשלשמ הנע יל הָחַק וילֶא רַמאִיו :הָנַשְריִא יכ עַדֶא הממ
 0 הָלֶאלָּכדתֶא ולדחקיו :לזוגו דתו שֶלֶשְמ ליאו .תשְלשמ זו

 רַפַצַהְתֶאְו והער תאר ורתבדשיא ןתוו תב םֶתא תב
 וג יהוו :םֶרְבִא םתא ביו םיִרָנְפִהדלַע טיִעָה דר :רֶתָב אל
 הכשמ הָמיִא הגה] םֶרְבאדלע הָלָפנ הָמדְרִתְו אובל שמשה
 3 ףעְרז הָיחְי | רנדיפ עדת עדי םֶרְבַאְל רָמאַָו ויִלָק תֶלפנ הלדנ
 44 "תֶא םנְו :הָנָש תוָאמ עא םתא ּונַעְו םּודְבַעו םֶהְָל אָל ץֶרָאְב
 5 הּתַאְו :לּודָנ שכר ּואצְי ןכ"ירחאו יִכְנִא ןָד ודב רשא יוגה
 ,ח'יד .זיטד .י'ד .ז'ד ,ה"ד ,ג'ד .ב'ד ,א'ד ,חמ ,במ אמ ,חל ול .דל .בל .דכ .בכ ,זי ,די ,גי דבל אושב ןכ +9

 ןכ ,לוגס הָנְק א"ס +.+.19.95  ,ו"טד ,ו"ד בג טמ גל אל .טכ .טי חי ,זט ,אי מ ןכ ,חתפ ףטה והכרביו א"ס :ט"וד

 יאל .טי .ט ןכ .יְִיְּב איס +. .ייד .זיד .ויד ,גיד ,איד,בנ .טמ במ ,אמ דל ,בל ,אל .טכ ,דכ .בכ זי זט ,אי ט
 ,נמ גל .טכ ,דכ .חי זט .די ,גי ףקמ אלבו חכומ ןכ +8 ,בל.אל ,דכ ,זט ,אי .ט ןכ ,אלמ שוכרֶהְו איס +. בג
 :ייד .זיד .אמ .חל ,ול .דל .בל .בכ ,טי ,זי אי .ט ןכ .ףורש-דעו א"ס :ט"וד ,ח"יד ז"טד,ו"ד,היד,גיד ,בנ,טמ

 ,זי ,זט ,אי ןגונמ ןכ + 5  .דוי רסח וחירי שמוחב + 4 מ | אד ,המ במ ןכ .לענ-ךורש-דעו טועומב

 איס :חיוד .(יד .זיטד ,ייד ,זיד ויד ,גיד ,איד ,המ ,אמ ,חל ,ול ,דל ,גל .בל אל .טכ .דכ ,בכ ,טי ,חי

 ז"טד ,ייד ,זיד ,טכ .זט ,אי ,ט ןכו אלמ ןיִמָאָהְו יללהב +6  .טייד ,היד ,בג ,גמ ,במ ,די ,גי ןכ ָהָיְהַי הַּכ
 אל טי .זט ,גי, ט ןכ .אדח הלמ ןַביִרְמִאְו א"ס + :+ די ןכו אלמ םֶתַוא ימלשורי ,יללהב ןכ +.18  .ח"וד ,זייד

 .י"ד .זיד .ויד .גיד.במ ,אמ,ול,בל, 6 ,אלמ שּובְרּב א"ס +.1+ .י"ד ,ז'ד ,ג'ד,אמ, חלול בל

 ל"
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 יעְיִבְר רוָדְו :הָבוט הָביִשְּב רָבָקִּת םיִלָשְּב ךיִתְבְאלֶא אוְבָת 6
 שמשה יהוו :הָנהְדדע יִרמָאַה ןוע םלָשדאל"יכ הוה ּובוָשָי וז

 "ןיב רבָע רַשֶא שא דיפלְו ןָשָע דּונִת הָנחְו הָיִה הָטְל הָאּב
 רָמאל תיִרּב םֶרָבַאתֶא הָוהְי תַרָכ אוהה םּוּב :הָלֶאָה םיִרֶזִגה 5

 לֶדָגַה רֶקָנהְדדַע םִירָצְמ רֶקְּנִמ תאזה ץֶרָאָהְדתֶא יִּתַתְג עול
 -תֶאְו יתְחהדתֶאְו :ינמדפה תֶַאְו יזנקהדתֶאְו יִניקההתַא :תֶרָּפִדרהְג 0

 ישָנְקתַאְּו יְנּכַהתַאְו ירמָאְקדתֶאְו :םיִאְפְרִתתַאְו רפה ו
 הָדְלָי אל םֶרְבַא תֶשֶא ירשו :;יִסּובְיִהתֶאְו זמ

 םבָאלֶא ירש רמאתו ּורְנָה ּהָמְָשּו תירַצמ הָחפש הלו ול 9

 הָנְבא ילוא יִתָחְּפְשהַלֶא אָנְראּב תדלמ הוה יִנָרֶצְע אָנהנה
 תֶא םֶרְבַא תשא ! יִרָש חקתו ּיִרָש לוקל םֶרְבא עמשיו הָנְמִמ 3

 ץראב םֶרְבַא תבשְל םיִנָש רשע ץקמ הָתְחַפְש תירָצמה רנה
 רהקנ רָנָתְלֶא אָבְיַו :הָשֶאְל ול ּהָשיִא םֶרְבַאְל התא ןתתו ןענְּכ <
 םֶרְבאַלֶא יִרָש רָמאּתַו :ָהיְניִעְּב הֶּתְרְבְנ לֶקִּפַו הָתְרֶה יִּכ ארו <

 לקַאְו הָתְרַה יּכ ארו קיחְּב יתָחְפש יתתנ יִכְנָא יִלָע יִקְמַח
 הגה .ירָשלא םֶרְבַא רָמאיַו :ףיעבו יניּפ הָוהְי טפשי הְָניִעְב <

 חַרְכִּתַו ירָש התו ךיְַעְּב בוטה הלדישע ךרָיְּב ךַתָקָפש
 ןיָעָהְ"לַע רֶבְדְמִּב םִיָמַה ןיעדלע הָוהְי ךָאְלִמ הָאְצְמִיַו ָהָיְנפִמ ד
 יִכלַת הָנָאְו תאָב הומחיא ירש תחפש רֶנָה רמאיו :רוש דרב 5
 הָוהְי ךֶאְלמ הל רַמאָוו :תחרפ יִכִנָא יִּתְרבְנ יִרָש יִנָפִמ רמאתו 5
 הָוהְי ךאלמ חל רָמא הירי תחת ינעתהְו ךֶּתְרְבְנלֶא יבוש גט
 ּךֶאְקמ הָל רַמאַו :בְרִמ רֶפָסַי אָלְו ךָעְרזותַא הֶּכְרַא הּכְרִה גג

 הָוהְי עמשדיכ לאעְמְשְי ימש תארו ןַפ ףדליו הָרה דנה הֶוהְ
 ןנפ"לע| ּוָּב לָּכ ךיו לכב ודי םֶדֶא אַרפ הָיַהְי אּוהְו :ךינעְדלא ופ
 יִאְר לא התא הלא רבדה הָהיםש ארק :ןפשי ויָחֶאדלְכ 3

 .םירזגה ןיָּב א'ס + וז  .ח"יד ,ז"יד ,זיטד ,ויד ,ג'ד ,אמ חל .גל מכ .חי ,ט ןכ .אכרמ חנומ אל יַּכ א"ס +6

 .אל .טכ ,דכ .בכ .זי ,זט ,די ,גי אי רסח ןכ + 8 ג'ד ,במ .אמ חל ,ול .דל ,גל ,בל ,בכ .זט ,אי ןכ
 ,בל טי ,חי .ט ןכ ,אלמ לּודגה א'ס :זיטד .ו'ד .ה'ד ,דיד ,ביד .א'ד ,בנ ,המ ,גמ ,במ .אמ ,חל ,ול ,דל ,גל
 הרסמב <5 4113 .ייד .זיד ג'ד ,במ ול אל ,טי ,זט ,ט ןכ .רסח ינקה א"ס +.19 .ט"יד ,ח"יד ,ז"טד ,י"ד ,ז"ד ,ג"ד

 ,טכ ,דכ ,זט ,די .גי ןכ .הנוגנ אלבו ףקמ -תַשֶא א"פ <. 5 ,חל ,דל ,זי ןגונמ ןכו הָנֶּבַא ילוא א"ס הילע רסמנ א
 ,ט עיבר ןכ +:8 .א"תו רד"נק י"כ יב ןכ .בוטפ א"ס צ.6 ,8 591 כ הרסמ ןויע :ארתב דוי לע דוקנ +5 .ה"ד,המ ,גמ ,במ

 רמאפו א'ס :טייד ,חייד ,זיטד ,י'ד .זיד ויד גיד .טמ ,אמ ,ול ,דל ,גל ,בל אל ,טכ ,דכ ,טי ,חי ,זט ,גי ,אי
 ,חל וי ןכ .ךפהמ רֶָמאָּתַו טועימב :ה'ד .א"ד ,בנ ,המ ,גמ .במ ,בכ ,די ןכ ,לודג ףקז
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 4 ראְּב רֶאְּבְל אָרְַק ןּכדלע :יִאר יִרָחֶא יִתיִאְר םלָה םנֶה הָדְמָא יִּכ

 2 מ םֶרְבאְל ה דלתו ּודרכ ןיכו שָדְקְִיִב הנה יאר ל
 6 "ב םלבִאְו :לאעְמשי רנה הֶדְלְיירֶשִא ונפש םֶרְבַא אָרְקִַ
 :םֶרְבִאְל לאָעְמְשִידתֶא רֶגְקתַדָלְּב םיִנָש שש הָנֶש םֶינמָש

 וי ארו םיִנָש עַשְתְו הָנָש םיִעְשְּתְְִּב םֶרְבַא יהָיו
 היהו ונפל ךלהתה ידש לא"י לא מאו םֶרְבַאלֶא הזה
 ?דִאְמ דָאְמּב ךְתוִא הפראו עבו יניב יִתירְב הָנְֶּאְו :םיִמָת
 ג יִתיִרְב הנה יִַא :רמאל םיִקלֶא ותא רפדיו ויִנָפדלַע םֶרְבַא לפיו
 5 םֶרְבַא ָּךַמַשדתֶא דוע ארק :םיוג ןומָה בָאְל ָתייִהְו ךתא
 6 דֶאְמּכ ךִתִא יִתְרְפִהְו :דיּתַתְנ םִוג ןומַהדבַא יכ םָּהְרְבִא ףמש הָיַהְ
 ז יִתיִרְּבדתֶא יתמקַהְו זּואָצָי ךְממ םיִכְלִמ םיונל ּךיִּתַתְִ דאָמ
 ל תויָהל םלע תיִרְבְל םֶתרְדְל דיִרְחֶא ךערז ןיבו בו יניב
 8 ץֶרָא | תא ךיִרָחַא לערולו ל יִתַחְו :ףירחא דפרולו םיאלאל
 :םיקלאל םַהְל יִתִייָקו םלוע הָיחֶאל ןענָּכ ץֶרָאדלָּכ תא ךיִרָנְמ
 הָּתַא רמשת יִתיִרָּבדתֶא הָּתַאְו םֶהְרְבַאדלֶא םיהלֶא רַמאָיַ
 וס םֶכיניִבּו יניכ ּולָמָשִּת רשֶא יִּתיִרְּב תאז :םֶתרְדְל ףיִרחא דערזו
 וג רֶשְּב תֶא םָפְלַמְִ :רָכְזלָּכ םֶכְל למה ףירחא דערז ןיבו
 19 ליזי םיִמָי תמש :םכיניִבו יניב תיִרָּב תואְל הָיַהְו םכְתלְרִפ
 רָכְנְֶב לָכִמ | ףסָפתנקמו תב .דילי םכיַתְרדְל רָכְלָ בכל
 3 ףפסּכ תנקמו דתי דילָי לּמַ למה אה ףעְרזמ אל רָשא
 14 "אל שא רַכָזו לָרַעְו :םֶלוע תיִרְבְל םֶכְרשְבַּב יִתיִרְּב הָתִיַהְ
 יִתיִרְּבדתֶא היִמַעמ אוקה שפנה הָתְרְכְנְו ותְלְרְע רשְּבתֶא לומי
 18 תשא ירש םֶהְרְבָאדלֶא םיהלֶא מאי :רַפַה
 6 םִנו התא יִּתְכרְבּו :המש הָרַש יפ יִרֶש הָמשתֶא אָרְקִתִדאל
 הָנַמִמ םיִמַע יכלַמ םיינל הָתְיַהְ היתכרבו מ דל הָוַמְמ יּתַתָנ
 -הֶאְמ ןֶבְלַה וּבְלִּב מא קַחציו וינְפדלע םֶהְרְבַא לָפַו ויהי
 םהְרְבִא רֶמאַיַו :דלת הֶנָש םיִעָשתִתַבָה הָרָשדִא דל ו הָנֶש
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 1 סס

 א"ס < 1 .רדס ןאכ שי א"סב +1 41" .טייד ח"וד זיטד ,אמ ול .טכ ,טי חי .זט ,אי ןכ .םֶרָבָאָו א"ס +6

 ֶמֶש דוע א'ס < 5 היד ,אמ ,נל ,דכ טי ןכ 8 :איד .בל ,טכ חי ,זט ,אי ןכ ,-לֶא נא
 עיבר ןכ +. 16 = .וחוריב ןכ +. 19  ,א"תו ,ש"ה ,רד"נק י"כ יב ןכ ,הָתָיְהְו א"ס + ו1 ש"ח ,דל .חי ,ט ןכ .דתֶא אלב

 ןכ .ןטק ףקז ּהְּתא טועימב :זייד .זיטד ,י"ד ,ו"ד ,גיד ,א"ד ,המ אמ דל ול מלל .טכ ,טי ,חי זט ני ,אי

 טועומב :י"כ בורבו וחיריב ןכ +. 7 ..ס"תו ,י"ת ,י"כ א"ת ש"ח ,זט ,אי ןכ .יִכְלַמּו א"ס +.16 = ,טייד .ה"וד ,זיד .היד

 .ןבְלָה ו'דב :י'ד .זיד ,חל ןכ .ירצ ןבְלַ
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 הָרָש לָבַא םיהלֶא רמו :ּדיִנָפְל הָיָחָי - שי ול םילֶאְ"לא 19
 יִתיִרְּבדִתֶא יתמק קחו קָחְצְי וִמָשתֶא ָתאְרְק ב ףל תדְלי תשא

 | הנה ףיתעמש .טאָעְמשילְו :וירחא = .םֶלּוע תיִרְבְל ותא 0

 רַשע"םינַש דֶאְמ דֶאְמְּב ותא יִתיִּכְרַהְו ותא יִתיִרְפַהְו ותא יִּתְכְרּב
 קָחְצְידְתֶא םיִקָא יִתיִרָבתַאְ לוד יל ויּתַתְ דילוי .םֶאיִשְנ

 ךדל לָכָיַו תָרָחאָה הָנְשּכ הוה דעומל הָרש ךל דלַת רָשֶא ל
 ִב לאעְמְשִידתֶא םֶטְרְבַא חיו :םֶהָרְבַא לעמ םיהלֶא לע וַתֶא 3

 תיִּב יִשָנַאְּב רֶכְולָּכ ופְסַּכ תָנְקְמלָּכ תַאְו ותיב יָריִלִידלָּ תֶאְו

 רָּבִּד רָשֶאּכ הוה םויה םַצעְב םּתְלְרֶע רָשָּבדַתֶא למי םָהְרְבִא

 רַשְב ולמַהְ הָנָש עשֶתְו םיִעָשּתְְַּב םֶהְרְבַאְו :םיקְלֶא ותִא 4
 רב תֶא ולמהְּב הָנָש הָרָשַע שלֶשְְְּב נב לאעְמְשִיְו :ותלְרִע 5

 -לָכְו ונָּב לאָעְמַשיְו םֶהְרְבַא קי הוה סווה = פרל -

 <דוד ישרפ :םויה םֶהָכ 8 בש אה ו ארממ 5 ל הוה ו 2 ארי

 ץֶרָו ארו ויל םיִבָצְנ םיִשָא השלש הגה ארו ריניע אשיו
 אָניִא יִנדֶא רמאיו :הָצְרֶא ּוחָּתְשיִַו לָקאָה חַתָפִמ םֶתארְקל 3
 דטעמ אנְדחקי דב לעמ רָבַעַת אָנְלַא ְניעְּב ןח יִתאָצְמ +
 ודעסו םחל-תפ הָתְקֶאְו :ץַעָה תחת ונעשו םכילגר וצָחְרו םימ 5

 ןכ ורָמאַיו םכדְבעדלע םֶתְרְבַע ןכדלעדיכ ּורבעת רח םֶכְּבְל
 ראו הָרָשלֶא הָלָחֶאָה םֶקְרְבִא רהמנו תרד רשֶאּכ הָשַעַת <
 ץר רָקְּבַהד .לֶאְו :תיִנָע ישעו ישּול תלפ חמק םיִאְס שָלש יִרָהְמ ז

 תושעל רַהְמְיַו רַעַָּ ו ןתיַו םיטָו ךְר רקפְּב ח קיו םֶהְרְבִא
 םהי פל ןַתִיו הָשַע רֶשַא לקה בֶלָחְו הֶאְמָח חֶפינ :ותא
 הרש הָּיַא וללא ּורמאיו :ולכאיו ץַעְָה תחת םהילע דמע'אּוהו
 הָיַה תַעָּכ לא בּושֶא בוש רַמא :לֶקֶאְב הנה רמאיו ךתשא
 :וירחא אּוהְו לָחאָה חַתֶפ תעמש הרשו ךִתְשא הָרשל ןבדההו
 אית .שיה .בל .טכ ,דכ גב ,הי ,אי .ט ןכ .לעְרְנלּו איס +.19 ,טמ , םרלבל .נכ .טי ,חי ,ט ןכ .אלמ יִתמיקַהְו אים +9

 .גיד ול .גל .בל אלט ,טב ,גב .םי ,רסה יִתְרַפַהְו יללהב + 90  .ריתו ית ,י"כ
 קוספ דע וא ,תומוקמ תצק גהנמכ ג"כ קופפ דע 'א קוספ יד 6 יב םוכלסב תהא השאו הרטפה = 1 4[

 'ח ןכ .יקויתכ רַחַאְו א"ס :5994'ע ל םירפופ רוטיע +5 .ּוַהְתְשַיַו יללהב ,הגוטב ןכ +. 5 .רחא גהנמכ ז"ל

 .גיד .איד ,חל בל בכ ,טי ,אי ,ט חתפ ןכו .ץר א"פ הילע רסמנ ל הרסמב +.ז .ס"תו ע"ת,י"ת ,י"כ א"ת ,ש"ה,רד"נק י"כ

 ילבו ףקמ אּוהְו אס :זיטד .זיד .ויד ,גיד ,אמ חל, 2 4 - .בל אל .טכ .דב .םי ,חי .זט .די אי .מ ב
 ליצ+.10 .5 5 ינ הרפמ ןויע :וזא לע דוקנ + 9  .ה"וד ,ייד .היד ,איד .בנ ,המ ,נמ .במ ,גכ ,בכ .זי ,גי ןכ ,הנוגב

 יע"ת שיה ןכ .איַהְו = קריהב אה
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 933 אריו אט 0

 וג חדֶא הָרָשְל תויִהְל לדִח םיִמִָּּפ םיִאְּב םינק] הרשו םַהְרְבַאְ
 ופ יִלְהַתְיַה יִתלְב יִרָחַא רָמאְל הָברֶקְּב הָרְָש קָחְצִתו :םיִשְנַּכ
 8 הָרָש הָקְמָצ הז הָמַל םֶהְרְבַאלֶא הָוהְי רָמאָיַו :ןק ינדאו הָנְדָפ
 1+ דעופל רבד הָוהְיִמ אָלְּפִיַה :יִתְנְקָז יִנָאְו דלא םֶנִמִא ףאה רמאל
 15 אל רַמאַל ו הָרְש שחכתו :ןב הָרָשְלּו הַיח תַעָּכ ףךיְלַא בּושֶא
 6 םישְנַאְה םֶשַמ ּומקיו ּּפְקָחֶצ יִכ אל | רָמאָיַו הָאְרַי | יִכ יִּתְקָחָצ

 9 רָמָא הָוהְיְו :םֶקְלשל םמַע ךלה םָהָרְבִאְו םֶדְס ינפְ"לע יפקְשיו
 8 יוגל היי וה םָהְרְבַאְו :השע יִנא רשא םהְרְבַאַמ יִנָא הפכְמה
 9 רָשַא עמל ויִתְעְדָי יִּפ ּץְרֶאָה ייוג לָּפ וטדּוכְרְבִנו םּצְעְו לוד
 הָקָרַצ תושעל הָוהָי ּךִרַּד ורמש ויָרָחַא ותיּבדתַאְו וְָנְּבִדתֶא הָוצָ

 לע רָכדִדרֶשַא תא םָהְרְבאדלַע הוי איבה ןפמְל טָפְשַמּ
 0 הָרְבַכ יִּכ םֶתאָטָחְו הָּכְרִ"יִּכ הֶרמַעו םֶרָס תקע הֶוהְי מאו
 פ "םִאְו הָלְּכ ו ושָע יִלֶא הָאְּבִה הָתְקַפַצְּכַה הֶּאַרֶאְו אָנְ"הַדְרֶא :דָאְמ
 "נדע "םֶהָרְבִאְו הָמְדְס כליו םישְנאְה םֶשמ נפו :הָעְדֶא אָל
 5 "םַע קיִדצ הָּפְסִּת ףַאה ךמאיו םהְרְבַא שגיו :הָוהְי "ינֶפל דָמע
 24 אלו הָּפְסִּת ףאה ריעָה ךוִתָּב םקיִדצ םישמָח שָי ילוא ּועָשְר
 5 ל הָלְלָח :ָּבְרְקִּב רשֶא םֶקידַצַה םיִשְמָח ןטמל םוקִמל אשת

 קידצכ הָיָהְו עָשְרְםע ק'דצ תִמָהְל הוה .רָבְּדּכ | תֶשפִמ
 ₪ רַמאַיו :טָפָשִמ הָשָע אל ץֶרֶאְהדלְּכ טפשה ל הָלְלִח עָשְרכ
 יִתאָשְנְו רע ותְּב םֶקיִדצ םישמָח םֶדְסְב אָצְמִאדםִא הֶוהְ
 גז יתלאוה אנדהנה ךמאיו םֶהְרְבִא ןעיו :םֶרובְעַּב םוקָמהלָכְל
 5 םיִשָמָח ןורסחָי ילוא :רֶפֶאָו רֶפע יִכְָאְו יִנדִאלֶא רָּבדל
 אֶל הֶמאיַו ריִעָהֶלֶּכהתֶא הָשמְחַּב תיִחַשתֶה הֶשִמָח םקידצה

 29 ויל רפדל רוע ףסינ המח םיִעָפְא םע אָצְמאיא תישא
 רובע הֶשָעִא אל למאיו םיִעְּרא םָש ןּאצְמְו ילוא רמאיו
 30 םש ןיאְצמי ילוא הרבדַאו ינדאל רחי אנְ"לַא רמאיז :םיִעְבְראַ
 איסו :איד .טמ המ ול ,טכ הי ןב ,לודג ףקז דָעְִמל אס + + .דל ,אל ,זי ןכ .הלודג השולת הֶז איס + 5
 .אמ .הל ,דל .בל ,אל .טכ .דכ .נכ .זט ,די גי .ט חתפ ןכ + 5 אמ ,דל ,נל ,בל .דכ ,בכ ןב .עיבר רומל
 הילע ה ,ץמק שָחְכִּתַוא"ס :ט"יד ,ח"יד ,ז"טד ,ו"טד ,י"ד ,ז"ד ,ו"ד ,ה"ד ,ג"ד .ב"ד ,איד ,בנ ,טמ ,המ ,גמ

 הגומב+.15 .רקיעו ץמק םיקיודמ יירפסה בורב ןכו 'תפ סם"! רסמכ אל הרסמב :במ ,ול .גל .ל .בכ .טי ,חי .זי .ל
 .המ .במ ,אמ .ול .טכ ,בכ ,זי ,די ,גי אי דבל אושב ןכ +. .בכ ,זי ןכ ,אכרמ ָה אם +. 8 : .שגדב אל
 ויד .היד ,בג ,גמ ,חל ,דל ,גל ,אל ,דכ ,חי .זט ,ט ןכ .התפ ףטח הֶדְרַאא"ס :ט"יד .ה"וד י"ד .ז"ד ,ג"ד ביד ,א'ד
 םֶחְרְבַא יִנָּפְל דָמִע ּונָדע הֶוהִיו יואר היה :םירפופ ןוקית +. ל?  .ץ"תו י"ת ,א"ת ןכ, םֶתְקְעַצְּכַה ל"נ ,ז"טד ,ו"כד

 :הל בל ןכ .ןוטק ףקז חנומ דוע ףַסּיַו א"ס +. 99 8906 ית הרסמ ןייע :בותכה הניכש אלא
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 דהנה רֶמאַ :םישלש םֶש אָצְמֶאדםַא הָשַעִא אֶל רָמאיַו םישלש ג
 אל רָמאיו םירשע םַש ןּואָצָמִי ילוא דאדא רָבִדְל יתְלָאוה א

 "דא הָרְבַדַאו דאל רחי אנד לא רמאי :םיִרָשַה דובב תיחשא ₪
 :הֶרָשעָה רובע תיחשא אל רמא*ַו הרשע םש ןאצַמי ילוא םעפה
 :ומקמל בש םֶהְרְבִאְו םַהְרְבַאדלֶא רָּבדְל הָלַּכ שא הָוהי ךליו

 דאריו םֶדְסרַעָשְּב בשי טְלְו בַרְִּב הָמדְס יל לש ואביו םי
 ינדַאדאָנ הגה רמאיו :הָצְרֶא םיפִא יחתשיו םֶתאְרְקְל םקו 'טול ל

 םַתְכַלָהְו םַתְמַּשהְו םכיִלְנר וצָחרו גילו םכְדְבַע תיּבדלֶא אנ ורוס
 ורפיו דאמ םֶּכדרצפיו :ןילג בוחְרב יכ % ּורָמִאיַו םֶכְּכרדל
 רט :ּולכאיו הָפֶא תוצמּו הָּתְשִמ םֶהְל שעיו ותיִּכְדלֶא ואבו ויָלַא
 ןקז-דעו רעָוִמ תיבהד לע ּובָפְנ םדֶס יִשָנִא ריִעָה יִשְנַאְו ּבָּכָשי

 "רשא םיִשַָאק א ול ורְמאָו טול"לַא ּואְרְקִו :הַצָהִמ קל
 טול םָהְלֶא אציו :םֶתא הָעְדְגְו ונילא םָאיִצְוְה הֶלְָיְלַה דיִלֶא ּואָּב
 אְכההנה :ּושָרֶּת יא אנד לא ךמאיו זויָרָחֶא ָךֶנֶס ל הָחְתַּפַה
 ושעו םֶכיִלַא ןֶהְתֶא אְנדהַאיִצּוא שיא וע :ךידאל רַשָא תב ית וש יל

 ןב"למדיכ רַבַד ושעתחלַא לאה ישנאל קר םֶכיִניִעְּב ביטכ .ןחל
 הּוגלהאַּב דַחֶאָה ורָמאיו הָאְלֶהדשְנ | ּוְרמאיַו :יִתְרַק לַצְּב ואָב
 ושני דאמ 'טולב שיִאְב ּורָצַפִיו םָהַמ ל עַרַנ הָתע טופָש טפ שיו

 םֶהיִלֶא טולדתֶא ואיביו םדיתֶא םיִשְנַא ה ּוחְלשיו :תֶלִּדַה רב של 0

 וכה תִיּבַ התָּפדרֶָשֶא םיִשְנֶאָהְד תֶאְו גורגְ תֶלְַּהתֶאְ הָתָיְַּה 1
 םיִטְנאָה ורמאיו :חתפה אצמל ואלינ לודגהדעו ןטָקמ םיִרָוְנַפַּב ופ

 רעָּב ףךְלדרֶשֶא לֶכְו תב ב ןֶתָה הפ ךְלחיִמ דע טול-לֶא
 הָלְדְנ הוה םיִקמַהתֶא ונָחְנַא םיתחשמהיכ :םוקְמהְדְזִמ אָצוה 3
 | רָבַדָי טול אצו :התחשל הָּוהְי ונתלשיו הָוהְי יְנָפתַא םֶתְמַפַצ 4

 -יּכ הוה םוקמַהְדמ ואַצ ומוק רמאיו וימְִב יחקל \ ְנְסֶחְלֶא
 רחשה ומְכּו :ּויְנְתָח ניִעְּב קחצמכ יהיו ריִעָהְתֶא הָוהְי תיחָשמ 5

 -תֶאְו ךתְשַאדתֶא חק םוק רמאל ולב םיִכָאְמַה וצי הל
 וקיזמינ ! הָמָהְמַתְנ גרי ןועב הפסתהןפ תאָצְמִה תב יִתְש
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 ,איד .דל ,דכ ןכ .אָּב אָּנִה א"סו :ייד ,זיד ,ב'ד ,חל .גל .בל ,טי ,זצ זמ, אי ןכ ,אָנהַהַנַה א"ס <? ,םי

 ריבס < 5 ביד ,דל .טכ ןכו .אלמ םֶהיִלַא יללהב +. < .'ק אל יתכ ול א"ם הילע רפמנ הל הרסמ <.3 ויד
 אל רסמנ ןכ ,תֶאְו א"ס +. 35 נב תלמ אלב ךיתכבו יִנְתֶח לי :י"ת .שיח .אל ןכ .ּנָּב א'ס +. 5 .הָלַאָה
 ,חי אמדקבו ירצב ןכו



 ש) ארויו אזא 4

 וילַע הָיהְי תַלָמְחֶב ויִתְנב יתש דיבּו ותשאדדובו ודָיַּב םיִשְנָאָה
 17 רמאלו הָצּוהַה םֶתא םֶאיצוהְכ *הָיַו :ריעל ץוקמ ּוהחּנ ּוהֶאְצִ
 רָכְּכִה לָכְב דַמַעָתִד לא ףירחא טיפת" .לֶא שפנה לע טלמה
 לנה לא אָנְלא םֶהְלא טול רַמאַיַו :הָפָפּתְְּפ טֶלָמַה הָרַהָה
 יִדָמַע ָתיִשָע ךשֶא ּךּדְסַח לדגַתו יִנַעְּב ןח ךדבע אָצְמ אָג
 יִנקְּבַדּתְְזַּפ הָרָהֶה טלָמהְל לכוא אל יִכְנִאְו ישפנתֶא תויחְקל
 9 ְךָעַצַמ אוהו הָמָש סונל הברק תאָּוה ריִעָה אָנְ"הגה זיּתְמְו הָעְרַה
 גג הגה וילֶא רמאיו :ישָפִנ יחתו אוק ךַעַצַמ אַלַה הָמְש אנ הָטְלַמא
 :תרּבִד רשֶא ריִעָהתֶא יִכָפָה יתלבל הוה =בחל םָ ּדיִנפ יתאָשְנ

 המ ָךַאְבִדדע רבָּד תשע לכוא אל יִּכ הָמַש טלה 'רהמ
 9 אָּב טלְו ץֶראָהְלַע אָצְיש שמשה :רעוצ ריִעָהְדםש ארק ןִּכְלע
 % תאמ שָאְו תיִרְפְנ הֶרמַעִדלעו םדסדלע רֶטְמִה הֶוהיַו :הָרַעָצ
 5 תַאְו רָכּכַהדלּכ תֶאְו לֶאָה םיִרָעָהְדתֶא ךּפָהְו :םיִמָשהדְזמ הָוהְ
  יִתָתַו ויִרַחֶאְמ וָּתְשא טכּפו :הָמְדֶאָה חַמַצְו םיִרָעְה יִבְשְידלְּ
 גז םש דַמָעְִרשא ה רק חרא .-. ;חַלֶמ ₪

 99 תחשב ואו :ןשְבַּכַה השלל ץראָה רטיק .הֶלָע הנה ְ ארו רכְכַה
 -תֶא חלשיו םֶהְרְבַאדַתֶא םיהלַא רָפְזיו רָכַּכַה יִרָעדתֶא םיהלֶא
 :טול ןָהְּב בשידרשא םיִרָעָהְִתַא לפה הָכַפָהַה ךוּתִמ מול
 00 הסשל אַרָי יכ ומע יָתְנָב יתָשּו רהב בשיו רעוצמ טול ילעיו

 אג "לֶא הָריִכְבַה דָמאָתוויְִִב יִתָשּו אוק הרעב בש רעב
 -לָּכ ּךְרָהְּכ ּוניִלָע אובְל ץֶרָאְּב ןיא שיאו ןקז ּוניִבֶא הָריִעַצַה
  וניִבָאְמ הָיחְנו מע הָבְּכְשְנְו ןיי .ּוניִבָאדתֶא המשנ = :ץֶרָאָה
 ₪ בָּכְשִּתַו הָריִכְּבַה אָבָּתַו אול הָליִלְ ןיי ןָהיִבַאתֶא ןיקשפו :עַרֶ
 % רַמאָּתַו תֶרָחָמִמ יהיו :הָמּוקְבּו הָבְכָשְב שרלו היִבָאדתֶא
 דםנ ןיי ונלשנ יִבָאתֶא שָמָא יתבכש"ןה הריעצההלֶא | הָריִכְּבַה

 .ס'תו ע"ת ןכ .גרְמאיַו ל'צ < וז  ,חל ,ול ,בל ,אל ,טי ,זט ,ט ןכו .אלמ ּוהָאיִצִ ימלשורי ,יללהב ןכ +8
 .רסח תשעל יללהב ,ימלשורי ןכ < 5 = .בל ,אל .זט ןכ .איִה איס < בל .אל ןכ ,איִהְו א"ס <
 ,אמ גל ,אל .טי ןכ 0 ם +.  .ש"ח 'קו 'תכ ןכ ,הָלֶאְה ריבס +. 5  .שיח יקויתכ ןכ ,הֶאְצָי ריבס <
 א'ס + 5 = .היד ,גיד .איד ,חל | ול ,דל .בל .בכ .זי ,ני ןכ .דבל ןוטק ףקז םוקָפַהלֶא איסו :ויד ,המ ,במ

 רַעַצְמ ימלשורי ,יללהב ןכ +. 5 טי ןכ ,הַלְּב תלמ אלב ינפ=לעו איסו :י"כ א"ת ,ש"ח ,רדינק י"כ יד ןכ ,הלָכ יונ
 .ייד .זיד ,גיד ,במ .בל .אל ,טי .חי .ט ןכו ,רפח אבל יללהב + = .בנ ,בל ,טכ ,בכ ,טי ,די ,גיןכו ,רסה
 .8 ₪1 נ הרסמ ןייע :'ו לע דוקנ < 8 .ה"ל קוספ ןויע :ו"ת ,ש"ח ,אל ןכ , יקו יתכ אּוהַה א"ס ,אוהה ריבס +. 3
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 הֶלילב םג ןיקשפו ּועדֶז וניִבָאמ הָיחְנו ומע יבכש יאבו הָלִילַה 5
 עדָיאלו מע בּכְשִּתַו הְריִעַצַה קת וו ןָקיִבָאתֶא אּוָהה

 דלתו :ןָהיִבַאמ טולתוְנְב .יִתש ןירהתו :ּהָמְקְבּו הָבְכֶשְב גל
 םווהְדדע .בָאומדיִבַא אוק .בָעומ ומש ארק ןב .הָריִכְבַה

 הגב כא אוק ימעְב מש ארקתו ןפ הָרְ אוהד הריעצהו =
 םשמ עַפִַ :םויהדדע ןומע כ

 :רֶרַגְּכ רנו רוש ןיכו שָדְקְדְויִּב בשיו בננה הָצְרַא םֶהְרְבַא
 0 לש אוה יִתְחַא וּתְשִא הָרּו 6 םַהְרְבַא רֶמאָה

 תלעב אה התחל שא הָשאָהְדלַע מ 6 5 רַמאַ הלילה

 :נרַהק קידצ"םנ"נה ילד רמאיו הלא ברק אל ךלמיכאו :לעַ
 אּוָה יחֶא הָרְמָא אוהדםנהאיקְו אוה יִתְָחַא ילזרמ מא אּוָה אלָה 5
 םלָחּב םיהלָאָה ויִלֶא רַמאיַו :תַאְז יִתיִשְ יִפַּכ ןי יקבי יִבָבְלְֶתְּב 5

 יכנִאְ"ג ךשֶחֶאְו תאז ישע ףְבְבְליֶתְב יִּכ יתד יכנַא ם
 תשא בָשָה הפעוַהיִלַא ל ףיִתתְנאל ןב"לע ילחוטחמ התו 7

 - עד בישמ ךְניאדםאְו הָיחַו ךדעב ל אוה איִבָניִּכ שיִאָה
 -לָכְלאַָרְ יורק ּבַכְדְלִמיִבִ םלשיו :ךל"רו שַאלָכְוהָתַאתּומְתִתומ <

 םיִשְנָאָה ואריה םַהיִִאְּב הָלֶאָה ירה רדיו ויִָדְבַש
 -הַמו ינְל תיִשעְדהַמ ול"רַמאַו םֶהְרְבַאְל ְּלמיִבָא אָרְקִיַנ :דִאַמ 9

 רָשֶאיִשעמהֶלדנ הֶאְטַח ִתְכַלְמִמלַ ןילָע תאבההיּכ ךְליִתאָטַה
 יִכ תיִאְר המ םֶהְרְבִאִדלֶא ךְלְמיִבַא מאיו :יִדמִע ישע ושְעידאל גס
 תַאְרְיְיִא קר יִּתְרַמָא יכ םֶהְרְבִא רָמאיו :הָּוה רֶבְּדִהדתֶא ָתיִשִע וג
 יִתחֶא הָנִמֶאיםנו תשא רֶבּדִדל יונה הזה םיקּמּב םי הלא 9
 * רשָאַּכ יהיו [ יִליַהְתַ ימָאדתְב אל ּךַא אוה יִבָאדתְב 3

 ושעת רֶשָא ךלסח הז ּהֶל רַמאָו לכָא תיכמ יחל יתא* ועתה
 גאו יחֶא יִליִרַמִא הָמֶש אונ רשָא 2 למַהדלָּכ לא יִדמִ

 4 בָשיו םהרבאל ןנ ןתיַו תחפשו םידְבעו רכבו ןאצ דְלַפיִבִא חליו 4

 ןכו .איַה יללהב +.5 .קידצהםנַה ל"נ +. + ,רדינק ייכ דיי ןכ . ל .שיח .בל ןכ ,וטשהתַא א"ס < 8
 ךפהמול רַמאָּיַו טועיטב :ב הלב זי ןכ ,יעיבר חכומ ול רַמַאַיַו א"ס +9 .'ק אוטָהַמ <.5 .ת"יד ,ז"יד ז"טד ,בל רב טי

 ,איד ,בנ .גמ ,אמ .חל ,דל ,בל .טכ ,דכ ,בכ ,טי .זי ,זט .די ,ני ,אי ,ט ןוטק ףקז ןכ +. 11 ,אמ ,אי ןכ ,אטשפ

 ,יללהב ןכ ז. 11  ,ט"יד ,ה"ד ,טמ ,המ ,במ ול .נל יחי ןכ .עיבר יִּתְרַמָא א"ס :ה"יד ,ז"יד ,זיטד ,י"ד ,זיד ,ו"ד ,ג"ד

 ,המ .גמ .במ חל .ול גל אל :טכ חי .זט ,די ןכונס ןכ < .במ .ול .בל .טי 6 .רסח יִנְגְרָהַו ימלשור*
 .אמ ,רל ,בל ,דכ ,טי ,זי .גי ,אי ןכ ,יִּפא ּוָעְתַהו רָשָאַּכ א"ס :ט"יד ,ה"יד ,ז"יד .ז"מד ,י"ד ,זיד ,ו"ד .ה"ד ,ג'ד ,ב3-
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 5 ביט 2 יִצְרַא הנה ה רַמאַ - הרש תֶא ול

 17 ו :תַחְכְִ לקה : תאו תא רו שא 6% םָיניע תוסכ כ ל
 וּתְשִאתֶאְו ךְלמיִבָאְתֶא ם םיהלֶא אפרו םיִקְלֶאָקלֶא םֶהְרְבַ
 8 דְלַמיִבִ תיִכְל םֶמְרְלָּכדעְּב הֶוהְי רַצע רַצְעדיכ :ודליו ויָתהְמַאְ

 דֶקּפ הוה :םְָרְבַא תשא הָרְש רכְדלע
 אכ :רבִד רָשֶאּכ הָרְשְל חו שעו רֶמֶא רשאכ הָרָשדתֶא
 ' ותא רָבִדְדרֶשֶא דעמל וקול ןּכ םקְרְבַאְק הָרְָש דלתו רח
 -הָרְלְרֶשֶא ולחדלונה ּנְבְִָשתֶא םֶהְרְבִא אֶת :םיְִלֶא
 + םיִמָי תִמָשדּב ּוָּב קָחְצְיתֶא םֶהְרְבִא לֶמַינ :קחְצְי הָרָש ול
 : תֶא ול דֶלַּוהְּב הש תֶאְמְדֶָּכ םֶהְרְבַאְו :םיהלַא ותא הָוצ רָשאּכ
 6 "קַחְצַ עָמשהילָּכ םיקלֶא יל הֶשע קחצ הָרָש רָמאַתַו נב קָחָצִ
 זן יתְדְלודיכ חָרש ב היה םֶקְרְכאַל למ ימ רמו ויל
 9 םוְּב לודָנ הָּתַשִמ םֶקְרְבַא שעיו לַמָּעַו דליה לָדְניו +וינקַזל
 / הָדְלַירשא תיִרַצְַּה ֶָנְהְּכְדתֶא הָרָש"אְרתו :קָחְצִיתֶא לַמָנַה
 10 ּהָנְּבדתֶאְו תאָזה הָמָאָה שר םהְרְכאְל ו 0 םְַרְבאק

 הצוה

 19 ם םהְרְבאה 0 ה ה :ונב תדיא למ םֶהְרְבַא יניעב דאמ
 ףילא רמאת רֶשֶא לפ ּךֶתְמָאד לעְו רעה לע ליִניִעָב עַרְידלַא
 ₪3 הָמָאהְהְְּבדתֶא םנָו יערַז ףל ארי קחציִב יכ הָלְקְּב עמֶש הָרָש

 גו םהלדחקוו רק \ םהְרְכא םכשמנ :אוה ךער יכ ונמישא יגל
 הקְלשוו דֶליִהתֶאְו המכשדלע" םש רֶנהְדלֶא תי םימ תמה
 5 ףלשתו תמָקַההמ םִמה ולְכַו :עבָש ראב רָּבדִמְּב עַתִַו לת
 6 קחְרה דגנמ ּהָל בשתַו 'ךֶלִּתַו :םקישה דחא תחת דליה
 דָגִמ בש דליה תיִמְּב הֶאְרֶאהְלַא הַָמֶא יִּכ תשק יוָחמִמּכ
 וז :אָרְקיו לענה לוקחת םיחלַא עמשיו יָדְבִתַנ הקקהתֶא אשתו
 "לא רנה ךל"המ חל רֶמאְו םימָשחִֶמ רָנְקִדלֶא | םיקלא ךאלמ
 קַחְצָי א"ס < 6 אב יד גיד אד במ ,אמ ,דל ,בל ,טי .זי .זט ,ני ,אי ןכ .הניגנ אלבו ףקמ דתֶאְו א"ס +. 8

 אָרְתַו א"ס 9 | ,ט"יד הרסמ ,י"ד .ז"ד ,היד ,ג"ד ,ב"ד ,א'ד ,המ ,במ ,אמ .בל אל ,בכ הרי .גי ןכ .דבל אושב

 םדקומ לינ +. 14 ,אמ .בל אל ,חי .זט ני .ןכ ,לוגס קָחצַמ א"ס +. 9 ,בנ ,נמ ,נל .בל זי ןכ .עובר חנומ הָרָש

 ןכ ..א"ד .במ ,אמ ,בכ ,זי ,ני ,בי אי ןכ .לוגס תַמָחַה איט +.15 .ע"ת ןכ ,המכשהלע םֶש דָלָּיַהְתֶאְו ל"צו רחואט

 ,די ןכ .חנומ שתו איס :ויד .גיד ,א'ד ,אמ .חל .ול דל .בל ,אל .טכ ,דכ ,בכ ,טי ,חי ,זי ,גי ,אי אטשפ
 .ע"ת ןכ .ּךֶבַּ הלקתַא דָלָיַה אָשּוַ ל"נ +. 16 .ט"יד ח"יד ,ז"יד .ז"טד ,י'ד ,ז"ד .ה"ד ,גנ ,בנ ,המ ,נמ .במ גל .זט
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 יִמוק :םשדאוה רַשֶאּכ רעה לוקדלֶא םיקלֶא עמָשדיכ יִאְריִת 8
 חקפו :ונמישא לדג יוגל"יכ וב ךַדְיְדתֶא יקָיוחהְו רענהדתֶא יִאַש גפ

 םימ תָמחהדתֶא אָלַמּתו דלתו םִימ רַאְּב אָרּתַו היִניעְדְתֶא םיהלֶא
 רָבְדִמִּב בשיו לָדְגַיו רעגההתַא םיהלָא יהָינ :רעָנההתֶא קשְתַו 90
 ץֶרָאְמ הָשֶא וָמִא ולדחקתו ןְראָּפ רֶבְדִמְּב בָשיַו :תשק הבר יִהָיַו ג

 :םִיָרָצִמ
 םַהְרְבַאְד לֶא ואְבַצְדרש לכיפו ךְלַמיִבָא רָמאַיו אוהה תַעָּב יַהָיַו 9

 יל הָעְבְשַה הֶפַעְו :השע הָתַאְרָשא לָכְּב ףמע םיִהְלַא רמאל
 יִתיִשעהרָשֶא דַסַהּכ ידכנלו ִניִנ לו - רֶקָשָּתהםִא הָנַה םיהלאב

 םֶהְרְבַא רָמאִיו :ּהָּכ הָּתְרְגרָשֶא ץֶרָאָהְםִעְו יִדָמע השעת מע 4
 םימַה ראב תודאזלע ךְלמיבאתֶא םהְרְבִא חכוהְו :עבָשֶא יִכְנָא 5

 הָשַע יִמ יִּתְעְדָי אל ךְלמיִבָא רֶָמאָיַ :ךְלֶמיבִא יב ול רשא
 יִתָעָמָש אל יקנָא םנְו יל ּתְדַגדאְל הָּתַאםְִו הזה רָבְּדִההתֶא
 וקרקוו ךלמיכאל ןתינ רבו ןאצ מָהְרְבא חקוו :םוזק יקב

 :ןקדבל ןאצה תשבכ עבשהתֶא םקְרְבִא בצו תיִרְּב םֶהיִנְש ₪
 רָשֶא הלאָה תשבכ עָבְש "הֶגַה המ םֶקְרְבַאדלֶא ךקמיבַא מאו

 הובעָב יִדָיִמ חֶקִּת תשָכָּכ עַבָשדתַא יִּב מאיו :הֶנְדבְל תְבַצַה 90
 םוקמל אָרְכ ןפ"לע :תאוה ראְּבַקדתֶא יִּפְָפָח יִּכ הָדָעל יִלְדהְיָהִת ג
 ראְבְב תיִרְב וקרכיו :םָהיִנְש שָּבַשנ םש יפ עבש רַאְּב אּוָהַה 9

 :םיִתְשְלּפ ץראחלא ו ובשיו ואָבְצְדרְש לכיִפ למי םקיו עבש
 רגיו :םלע לא הָוהְי םַשְּב םשדארקיו עבש רַאְבְּב לֶשֶא עמי

 :םיכְר םיִמָי םיִתְשַלַּפ ץֶָאָּב םֶקְרְב
 *רמאיו םהְרבאחתַא הָפִנ םיהלֶאָהְו הֶלֶאָק םיִרְבִּדַה רַחֶא יִהיַו בכ

 ּףְדיחיחתא ְנְּבתֶא אָנ"הְק רַמאיו :ינגה רָמאיַו םֶהְרְבִא ויְלָא ?
 ,אל .טכ ,דכ .םי .חי .זי ,זט ,ני ,אי עיבר ןכ י. 19 | .ץ"ת ,י"ת ,א"ת ,ש"ה .רל .בל .גכ .בי ןכ .התֶא א"ס +

 ,במ .גל .בב ,רי ,בי .ט ןכ ,שרגבְלו איס :זיטד ,ייד ,ז"ד .ו"ד ,גיד ,א'ד ,ננ .בג .טמ ,המ .אמ ,חל ,ול .דל ,בל
 ,בכ ,זי ,גי ןכ .עובר דָסֶהַּכ א"ס +. 3  ,טי ,בי ןכ ,איָהַה א"ס + ₪ ,רדס ןאכ שי א"סב +. ₪ ,ט"יד ,ח"יד ,ה"ד ,גמ

 ,דכ ,הי ,זי ,די ,גי .בי ,אי ,ט הנוננ אלבו ףקמ ןכ = 5 | ,בי ןכ .לודג ףקז דָסַחָּכ טועימב :איד ,אמ .חל .בל

 ,אמ חל גל .בל ,טב ,בב ;טי זמ ןב ו ה'ד .איד ,גנ ,בג ,טמ ,המ ,נמ .במ ול .דל .אל

 .טב ,דב ,טי ,זי ,זט ,בי ,אי מ ןכו ,ףקמ ילב הילע רסמג במ הרסמב +. .מ"וד ,ח"יד ,ז"טד ,ייד .ז"ד ,ו"ד ,ג"ד

 ,בי ןכ ,הנוגנ אלבו ףקמ -הָתְרִּג א"ס :י"ד ,ז"ד ,ג"ד ,א"ד ,ננ ,בנ ,טמ ,המ ,גמ ,במ ,אמ ,חל .דל .גל בל אל

 זי ,די ,בי .ט ןכ לוגס לָשֶא איס +. 8 .אל ןכ ,עבשהתֶא וחירי שמוחב +3 .ט"וד ,ה"וד ,ז"טד ,ו"ד ,ה"ד , ול .בכ ,חי

 ,דכ ,חי,די ,גי ,בי ,ט ןגונמ ןכ +1  .רדס ןאכ ןיא א"סב 1 .בכ .ויד .ביד ,ננ .המ ,גמ .ול ,גל .דכ

 זי ,ןט ,אי ןכ .ָלָא רָמאָיַו א"ס : :ט"וד .חיוד .ז"טד .היד ,גיד .א'ד ,גנ בג .טמ המ ,גמ ,במ,חל הל .גל .בל.טכ

 .דל .אל ןכ יויָלַא רָמִאָּיַנ טועימב +י'ד ,זיד ,ויד ,אמ ,בכ ,טי
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 ₪ והלעהְו הָירְמה ץֶרָאהלא ךלְךְלְו קִחְציִִתֶא ףכהא"רשא
 קפפ םֶהְרְבַא םַּכָשַיַו :ףילא רמא רֶשֶא םיִרָהְה דחא לע הָלעְל
 עקבו ונּב קָחְצְי תֶאְו ותא וירענ ינָש"תַא חיו ורמָחְתֶא שבחי
 4 2 ים ולְדרַמְאְ"רֶשַא םוקָמַהדלֶא ךְליו םקיו הל יִצפ
 :קחרמ םוקְמַהד תֶא ארו ויניעד תֶא םֶהְרְבַא אָשִיו ישילשה
 5 רַעָנַהְו יִנָאְ רומָחְהסע הפ םכְלוְבש ויל ּלַעְנלֶא םֶהְרְבַא רמִאיַו
 6 יִצעְְתֶא םָהְרְבַא חלו :םֶכיִלַא הָבּושנְו הָוְחַתשנְו הָפ"דע הָכְל
 תֶלְכָאמַהְדתֶאְו שָאָקְתֶא ודב חקוו יב קחְציילַע משו הלה
 ז יִבָא רמו ויִבָא םֶקְרְבַאלֶא קָחצַי מאיו וְדחְי םָהיִנש וכלוו
 :הלעל השח האו םיִצעָהְו שאָה הגה רמאיו נב יה מא
 8 םֶהיִנָש וכליו ינב הֶלעְל השַה ולח םיהלֶא םָהְרְבַא רמאלו
 9 םָהְרְבִא םש ןֶבִיַו םיהלֶאָה ולַמְא רשא םוקִמהדלֶא ואביו ודחָ
 ותא םֶשָיו ונָּב קָחְצְיתֶא דקעוו םיִצעָקתַא ךְרְעַו חּכְזמהתֶא
 10 "תֶא חיו ודיחתא םֶהְרְבַא הלשיו :םיִצְְל לַעָמִמ חְבְזִמַהְלַע
 ונ םִיִמְשַהְוִמ הָוהָ דאְלמ ולא ארְקיו :ונְּבדתֶא טֶהְשל תֶלְבַאמַה

 : "לֶא לך: חלשת"לארמאיו :ינגה רֶמאַ םְָרְבאוםָהְְבַא מא
 הֶּתַא םיהלֶא אָרְידיִכ יִּתְעדי הָתַויִּכ הָמּואְמ ול שעתלַאו רעגה
 ו ויניִעתַא םָהְרְבַא אָשיו :יִנָמִמ ְדיִחְיתֶא ָךְנְּבדתֶא ָּתְכָשֶח אָלְ

 חקיו םקרכא ךלמנ וינרקכ כפי רחא לואיהנהו אר
 א םוקמה"םש םֶקְרְבַא אָרְקיו ּינְּב תק הָלְַל והלעו ליאָהתֶא
 5 אָרקיו :הֶאְרִי הָוהְו רהב םויה רַמֶאְי רשא הָאְִי ! הָוהְי אוָהַה
 6 יִתְעָבְשִנ יב רָמאו :םיִמָשהדןמ תיִנש םֶהְרְבַאדַלֶא הָוהְי ךאְלַמ
 -תֶא ָּתְכָשֶח אָלְו הוה רֶבְּדִהדתֶא ָתיִשָע רשֶא ןעי יִּכ הָוהְיםָאְ

6 

 הובשא"ס :היד ,איד ,גנ .טמ ,המ ,גמ ול .דל .גל אל .דכ ,גכ .בכ ,טי זי ,די ,גי ,בי ,ט הנוגנ אלב ןכ +. 5

 ןכ ,םֶכְלּוַבְש טועימב :ט"וד .ה"יד ז"טד ,י'ד זיד ו'ד גיד בנ ,אמ ,חל ,בל .טכ ,חי .זט ,אי ןכ ,ףקמ אלב ּובָש וא

 .אמ ,חל .ול .דל .גל .בל .אל .טכ .דכ .בכ .טי ,חי .זי .זט ,די ,גי ,בי ,אי ,ט ףקמ אלב חנומ ןכ < 1  .במ
 לודג ג ףקז ןכ+.8 .ט"יד ,ה"יד ,ז"יד ז"טד .גנ ןכ ,ףקמו הכומ =יִנְנִה טועימב :י"ד ,ז"ד ,ו"ד ,ה"ד א"ד בנ ,טמ ,המ ,גמ ,במ

 םיִהלֶא א"פ :חייד ,ז"יד ,ז"טד ,י"ד .זיד ,ו"ד ,ג"ד ,א"ד .טמ אמ ול דל .בל ,אל ,טכ ,דכ ,בכ טי ,הי זט ,גי ,אי

 .'ג ,ח לאינד ןייעו :ס"ת .ע"ת ,י"ת .ש"ח רדינק י"כ גיימ ןכ ,דָחֶא א"ס +. היד ,גנ ,בג ,גמ ,במ ,גל ,די ,ט ןכ ,םישרג

 ,גיד .ביד .איד .גנ ,בנ .טמ .המ ,גמ ,ול,דל ,בל אל .טכ | ,טי ,חי ,זט ,די ,גי ,בי ,אי ,ט חתפ ןכ <
 יבי .אי חתפ כ + 13 .ט"יד,ח"וד ,ז"יד ,ז"טד .ו"טד ,במ ,אמ ,חל .רכ בכ זי ןכ ,ץמק זָחֶאְנ א"ס :י"ד ,ז"דו ,"ד ,ה"ד

 .ץמק ִּךְבֶסַּב א"פ :ח"יד ,ז"יד ז"טד ,ו"טד ,ו"ד ,ה"ד ,ב"ד ,א"ד גנ ,בנ ,טמ , המ ,אמ ,חל דל .בל דב .בכ ,זי דיני

 ,ט אהפט אכרמ ךבסב זֶחאנ ןכ +8 | .טייד ,י"ד ,ז"ד ,גיד ,גמ ,במ ול .גל .אל .טכ ,טי ,חי ,זט .ט ןכ

 'גנ .בנ .טמ .המ ,גמ .במ ,אמ .חל ,ול דל ,נל ,בל ,אל .טכ .דכ .בכ ,טי חי זט ,די גי בי ,אי
 זי ןכ .הנומ אחפט ךבסב זחאנ א"ס :ט"יד ,ח"יד ,ז"יד ,ז"טד .ייד ,ז"ד ,ו"ד ,ה"ד ,ג"ד ,א'ד
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 ףערוהתא הּבְרא הָּפְרהְו ףכרְבִא ךְרְבִדיִּכ :ףדיחיהתא נב וז
 תֶא ּףָעְרַו שָריְו םיה תפשדלע רֶשֶא לוחכו םִיִמְשַה יִבְכוכְּ

 תְעַמָש רשא בקע ץראה ייוג לַפ ךערוב וכְרּבְתִהְו זויביא רעש 8

 עַבָש ראְבְדלֶא ודי וכְליו ימקיו וירענ"לא םֶהְרְבִַא בָשיו :יִלְקְב 9
 :עבש ראְבְּב םֶהְרְבַא בשיו

 הָדְלָי הנה רמאל םֶקְרְבאְל דגיו הלאה םיִרָבְּדַה ירחא יהי 0
 ויָחֶא זּוָּבדתֶאְו וךכְּב .ץועדתַא :ּךיחֶא רוְְ םיִנָּב אוהדםַנ הָבְלַמ ג
 דתֶאְו שצלְּפתֶאו ּוזָחְדתֶאְו דָשָּכהַתֶאְו :םֶרָא יבא לַאּומק"תַאְ פפ

 הָדְלָי הלא הנמְש הקְבְרתַא דָלָ לֶאּותְבּו :לֶאּותְּב תֶאְו ףלדי
 רם דלתו המואר המשו ושנליפו :םהְרְבִא יחא רוחְנְל הָּכְלִמ 4

 :הכעמהתַא] שחתהתא] םחגהתֶאו חַבֶמדתֶא אוה

 ייח ינש םינש עבשו הָנַש םירשעו הנש האמ הרש ייח ויהיו גכ

 אביו ןענְּכ ץֶרֶּפַפ ןוְרְבִַח אוה עברא תֶיִרְקְּב הָרָש 'תַמָּתַו :הָרָש 5
 ותמ ינפ לַעמ םֶהְרְבִא םֶהְיַו :הָתְְבִלְו הָרְָשְל דָּפְסל םֶהְרְבַא %
 -תַזחַא יל ּוטָּת םכְמִ יִכנִַא בשותודרג :רמאל תֶחיִנְּבלֶא ךּבַדָיַו +

 םהְרבאחתֶא תֶחחינְב ונעו :ינפלמ יתמ הָרְּבְקִאְו םֶכְמַע רָבְ 5
 רַחְבַמָּב ּונְכְותְּב הַתַא" םיהלא איש יִנדָא 'ונעמש :ול" 0 6

 ךְטמ הלָכיִדאְל ורְבקְדתֶא ונָפַמ שיא ּתַמדתֶא רֶבִ ונירְבְק
 :תֶחדינֶבל ץֶרָאָהְםעְל וחפשיו םקרְבַא 'םֶקָיַו :ךִתמ רָבָּפִמ 7
 ינפלמ לִתְמְדתֶא רֶפקל םֶכָשְפִנדתֶא שידםא רמאל םָתַא רפי <

 הֶלָּפְכמַה תֶרָשָמְתֶא יל"זתיו :רחצהןב ןורפָעְּב ילחועְנפו ינועמש 9
 םכְכותפ יל הָנְנִתִי אָלָמ ףַסֶכְּב ּוהְדָש הצקּב רֶשַא ולדרֶָשֶא
 א"םב +. 90  ,יג ,בי ליעל ןייע :חתפ ףטח וכרבתהו א"ס + 18 ר"ת ,ס"ת ע"ת ,ש"ח ןכ ,יִנָמַמ ָךְרִיַחִי ל"ג +. 6
 .ביד ,אמ .ול ,גכ .בכ ,זי ,בי ,אי ,ט ןכ .,חתפ שב דפ אס 92 .רדס ןאכ ןיא

 ,אלזאו אמדק הָרָש תַמָהַו א"ס +. 5 .א'ל קוספ דע 'א קוספ יא ןמיס 'א םיכלמב דוד ךלמהו הרטפה =. 1 42
 ,אי ןכ .הניגנ אלבופקמ חּגנֶת א'פ +. + .אריעזףכ +.5 ,ח"יד ,ז"יד ,ז"טד ,י"ד ,ז"ד ו"ד,אמ בל אל ,מכ ,דב ,חי ןכ

 קספ אלב ןכ <6 .ונעמש ל : :רמאל ליצ + 5 | .י"ת ,ש"ח ,ב' ןכ ,יתמחתַא א"ס + + ,במ ,אמ הול .בכ .טי

 אל ,טכ .גי אי ןב .קספ וגנעְמש א'ס :ייד .ז'ד ויד גמ אמ /חל .דל ,דכ בכ ,טי חי .וי ,זט בי \ט
 ,בי .טןכו.קספ ילב םיהְלֶא הילע רסמנ במו אל הרסמ +6 .ט"יד "יד ,זייד .ז"טד .היד ,ג"ד א"ד גג ,המ .במ בל

 \םיהְלֶא א"ס :י'ד .ז'ד .ויד ,גיד ,איד .בנ .גמ .במ ,חל ,ול ,דל ,גל .בל ,אל ,טכ ,דכ .בכ ,טי ,חי זי גי
 פקז אטשפ םּהרבא םקָיו א"ס +. ,יפרּונָמִמ יאחנדמל +.6 .ט"וד ,ה"יד .ז"יד ז"טד ,ה"ד ,גנ ,המ ,אמ ,זט ,אי ןכ .קספ

 :היד ,איד ,גנ ,המ ,גמ .במ ,אמ ,דל ,בכ .טי ,זי בי ט ןכו ,עיברב יל במ רפמנ ןכ .5 .אמ אל ןכ ,ןוטק

 .ט"יד :ח"וד .זיוד .זיטד ,ייד .זיד ויד .גיד ,בנ ,טמ חל ול גל ,בל ,אל .טכ ,דכ ,חי זט ,גי אי ןכ ,םישרג יל א"ס
 'גנ ,המ .במ .אמ .חל .גל .בל ,אל .טכ ,דכ ,בכ ,טי ,חי .זי זמ ,די ,גי ,אי ,ט אלזאו אמדק ןכ =
 דבלאושב ןכ +9 .טייד ,בנ ול ,גכ ,בי ןכ ,עיבר חנומ אָלָמ ףָסְבַּב א"ס :חיייד ,ז"יד ,ז"טד ,ו"ד ,ז"ד "ד ,ה"ד ,ג"ד א"ד

 גיד .גיד .ביד .א'ד גג ,טמ המ .גמ .במ אמ ול ,דל ,גל .בל ,אל .טכ ,דכ ,גכ ,בכ הי די גי ביט
 .ט"יד .ח"וד .זייד .זיטד .ה'ד ,בנ .חל ,טי ,חי .זט ,אי ןכ ,חתפ ףטח םֶכְכותב א"ס :ו"טד .י"ד ,ז"ד

 ישרפ



 ם
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 וס חתֶא יִּתַחַה ןורפַע ןעיו תֶחיִנַּב ךוִתָּב בש ןוְרְפַעְו :רֶבְהדתַזִחַאל
 וג יִנדֶאדאְל :רמאל וריעדרעש יִאָּב לכל תַחדיִנְב נְוָאְּב םָהְרְבַא
 דנְב יניעל ָהיִתַתְנ ךְל וָּבדרָשֶא הָרְעְמַהְו ךל יִּתַתְנ הָדָשַה יִנעְמש
 2 ץֶרָאָהְםע ונפל םֶהְרְבִא וחפְשיו :ךתמ רב דל ָהיתַתְג יִמַע
 9 יִנַעָמְש ול הּתַאםִא ךַא רמאל ראה יִנאָב ןורָפְעְדלֶא רפדינ
 34 ןוְרֶפע ןעיו :הֶמַש יִתְמדתֶא הָרְכְקַאְו יִנֶפִמ חס הָרָשַה ףַסּכ יִּתַחְ
 8 דלֶקַש תֶאַמ עַּכְרַא ץֶרֶא יִנעְמְש נדַא לול" רמאל םָהְרְבַאדתֶא
 8 "ַלֶא םֶקְרְבַא עמְשיו :רֶבָק ּךִתַמדתֶַאְו אוקדהמ ךְניִבּו יניּכ ףַסּכ
 דונָב אְּב רכה רשא ףֶסַפהתַא ל םָהְרְבִ לקשמ ןורפָע

 ובד רַשַא הרשמה ל אָרְממ 5 רֶשַא הלפבב שא
 8 הָנְקִמְל םהְרְבאל :ביבְס ולָבְג"לֶכְּב רשא הְדָשּכ רשא ץעָקלֶכְו

 9 -תֶא םָמְרְבא רבק ןכ"ירַַאָו :וריע-רעש יאָּב לָבּב תדינב יניטל
 ןיְרְּבַה אוה אָרְמִמ יפיע הָלַּפכִמַה הָדְש תַָעְמלֶא וּתְשא הָרָש
  "תְחַאל םֶקְרְבִאְל ֶּּבדרָשַא הָבְעִמַהְו הְדָשה םקַָו :ןעְנָּכ ץֶרָאְּב
 דכ םימָיּכ אָּב ןקז םֶהְרְבִאְ :תחדינָב תֶאמ רָבַב
 2 ּותיִב ₪ וחבל םָהְרְבַא רמאיו [- םֶהְרְבִאתֶא /- החי

 תוגממ יובל - תי רֶשֶא ץרָאְ י יי םִיִמָשה יהלא

 + לת יּתְדלמלַא יצראילאי וכ יְּבְרהְּב בשוי יִכְנָא רָשָא יִנָעְנְכַה
 5 הכאתהאל ילוא דָּבָעַה וילֶא רֶמאַָו :קָחְִיִל נבל הָשא תחל
 0 ךנּבְתֶא בישָא בשקה תאזה ץֶרֶאָקְלא יִרָחֶא תַכְלְל הֶשאָה
 ןֶפ ףל רָמָשה םֶהְרְבִא ויִלֶא רָמאִיַו :םשמ תאָצָידִרֶשא ץֶרָאָה
 ז תיִבמ יקל רֶטֶא םִמָשַה ולא | הָוהְי :הָמְש יִנְבדתֶא ביִשּת

 בש ד"

 8 ל 8 0% אוה תאּוה ץבאהה תֶא א טרול

 בלבו ןכ יִנָעְמְש יִנדֶא אֶל א"ס ,עיברו גתמ אלב ינָעָמְש יִנדָאדאל וא .סופדה תואחסונו י"כ בורב ןגונמ ןכ +.

 ל"צ י 14  .ה"ד ,במ ןכ יִנעַמְש יִנֶא אֶל איסו ,אמ ,דכ ןב ,ינעמש ונדאדאל וא יִנעָמְש י ּנדָא אָל א"מ :ייד ןיד

 ןכ .לכְל א"ס = 38 | יט ה"כ ,ט"י קוספ ןמקל ןייע :ש"חו ₪ ןכ .יִנָפלַע א"ס +. גז  ,ונדא ול (קוספ ףוס) :רמאל
 .לע רָשָא איס +.19 .'ד 'ו ליעל ןייע :אדח הלמ ןְכיִרָחַאְו א"ס +. 19  .יי קוספ ליעל ןויע :י"תו י"כ ש"ח ,טכ ,בי

 ל"צ +.7 .5 7 ןמיס 'א הרסמ ןייע :י"כ םירפס בורב ןכ םא יכ ריבס + + ב יע"תו י"ת ,בל .טב ,חי ,בי ,אי ןכ

 ּףעְרַנְל איס . ז .דכןכ ףקמווחיריבםינוגנ 'בדֶעְּבְשִנ ז. 1  .'ג קוספ ליעל ןייע :ע"ת ןכ .ָץֶרָאָה יַהְלאַו םימשה

 .בל ,טכ ,חי ,בי ,אי ןכ אכרימ
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 תיל ירא תָכְלְל הָשֶאָה הבאת אל-םִאְו :םַשמ נבל הָשא 8
 ודָידתַא דָבָעֶה םשָיו :הָמָש בשֶת אל יִנְּבדתֶא קֶר תאָו יִתָעְבְשמ

 דָבָעָה חיו :הזה רכּדה לע ול עבשיו ויִנדִא םֶהָרְבַא - תחת 0
 "םקפ ּודָיּכ ויִנדִא בּומדלָכְו ךליו ו לנדא ילמנמ םילַמְג הש

 ריעְק ץוחמ ם למ כנה רבו :רוחְנ רָיעדלַא םִיִרֶהְנ םֶרָאדלֶא - 1
 הָוהְי | רמאיו :תֶבָאְשַה תאצ תַעְל בֶרֶע תעְל םימה רָאְּבדלֶא 9

 יִנדֶא םַע דָסַה היה עו םויה נפל פ"הרקה םֶהְרְבַא יִנדַא יַהְלֶא
 ריִעָה .ישנא .תונבו םיִמה ןיעהלע .בָצְנ יכנא הגה :םהרבַא 3
 ףדכ אָנדיִטה ָהיִלַא רמא רֶשָא רעוה | הָיִהְו :םִיִמ ב אשל תֶאְצִי 4

 ףדבעל ּתְחכה ּהָתא הֶקָשַא ד יִלַמְּג"םִנְו הָתַש הָר מֶאְו הָּתְשָאְו

 הלם טרט אוהדיהוו :ינדַאדםע דָסָח תישעדיכ עלא הב חציל 5
 תשא הָכְלַמדְַּב לָאּותְבְל הָדְלְי רַשֶא א תאצ הקבר הנה רבְדְל

 דאַמ הֶאְרִמ תבט רענהו :ּהמכשה לע ּהָּדַכְו םֶהְרְבַא יִחֶא רּוחְנ 6
 ץֶריו :לעּתו הּדכ אלמּתו הָניִעָה דתו הָעְדְ אל שיא הל 17
 רַמאָּתַו :ךדכמ םימדסעקמ אָנ יִנ איִמְנַה רמאלו ה התא רקל דבַעַה 8

 ו = והקשת הְָילַע ה הָּדַּכ דָרֶתַו רהְמּתו לא הָתֶש 9
8 

 ו

 ךעֶּתַו רָהמְּפַו :תֶּתְשל ּולְּכד םִא דע בָאְשַא ףילמגל םג רָמאתו לט

 זלפל באשתו באשל ד רָאְּבַה -לֶא דע ץרתו 0 'הָדַּכ
 ס

 וּכְרִד הָוהְי חילצהה ג 5% שירחמ הל הָאָתְשִַמ שיִאָהְו ויִלַמָנ יו
 בָהֶ בג שיאה ח הָקי תותָשל םיִלָמְגַה ּולּכ -רָשֶאּ יהיו :אלד םא

 מאיו :םֶלֶהְשמ - 5 הייל טידימצ - ו עקב 3 --
 רַָמאִּתַו :ןילל ונל םוקמ דךיבָאדתיב שָיָה יל אָנ ידוגה ּתַא יִמתַב 4
 ויִלֶא רַמאָתַו רחל הָדְלְי שא הָפְלִמְִּב יִכְִא לא תָּכדתַכ ויִלָא 5

. 

 וחַתְשיו שיִאָה דפו 0 םוקמדסנ ּונָמִע בֶר אוּפְסמדסנ ןֶבְּתִסנ 6
 = יףסַח בועדאל רֶשֶא םַהְרְבא דא הלא הָוהְ ךורְּב מאו :הָוחיל

 ףקז םקיו א"סו :הידןכ ,אכרמ םקיַו טועומב :ו"ד ,אל .זט .א ןכ .עיבר חנומ ָּבְלִו םקיַו א"ס +0 ,ּ - . .ףא ) . 3.
 ל 5 טכ נכ ,םי י.+ ם. - - ףר
 ב ו* "ו ו- - -

 שעוטועימב :ט"וד ז

0 
 , ד ןכ 1 1 לוד

 ןכ י.15 = .יק הרענה 'תכ רַעְנַה +. = .דכ ,בכ ןכ .ןוטק ףקז חגומ דָסֶּמ הש

 ה"ד ,"כ בו י
 1 - - ווא .

2% 

1 

 - לחמה וה
 ו . ד ,ו" ו ו,ג"ד

1 
 , הָנַהְו טועימב הל ,בל ,רב ,נב ,אל ,בכ ,טי ,זט ,בי ןכ הימרגל הנומ ו הָנַהַו א"ס :י"כ בורב אגרד 1 .. .. - ו .%"

 , דל .אל .טב .טי ,חי ,בי ןכ ,ינונת דוו יפח ינָאוָמְגַה א"ס +.גז  .יק הָרְעַּנַהְו 'תכ רַעְּנַהְו +.16 .זי ןכ ,תאַצִּי הקבר

 גל .בל בב טי זי זט .גי אי ט ןב .לוגס הָאְּתָשַמ איס < .בל ןכ :,'ק יִנָאיִסְגַה יתכ יִניִמְגַה טועימב :ויטד
 ד .ג'ד .א'ד ,בנ .במ ,אמ .חל ול דל . . ה

 ,המ .אמ .הל .דל חי ,זי .גי ,בי ןכ .לודג ףקז תעדל איס :ה"וד .זייד זיטד ויד .היד .בנ .טמ ,נמ ,במ ו - ה ₪ . .
9 
 ו

 ו

 יד היד :איד נג

 15 וש ןכ
 בלייבל טכ וכ ,בכ ,ם ודי ,אי ,ט עובר ןכ +. 21 ויטד ,י"ד דכ .בכ :פי זס די ,אי ם ד .

 לו



 8 הרש ייח אאז]ן חש 7

 98 רענהץֶרָו :יִנדא יחַא תיִּב הָוהָי ינחְ) ךרלב יִכנָא ינדא םעמ וּתְמָאְ
 9 ץריו ןֶבְל ומְשּו חֶא הקברלו :הָלֶאָה םיִרָבְּדִּכ ּהָמִא תיבל דָגַה

 ד 0 ד

 9 דתֶאְו םזנהדתֶא תֶאְרַּכ ו יקי :ןיִעָהְדלֶא הָצּוסַה שיאהְ"לֶא ןֶבְל
 רמאל 'תחא הקבר יִרְבִּדתֶא ועָמָשְכּו 'תחַא יִדָידלַע םידמָצַה
 "ל םילמהילפ דמע הָגִהְו שיאהדלֶא אביו שיִאָה יִלֶא ךֶבְדדהְּפ
 3 יִתיְנִּ כנא ץוחכ דמַעָת חל הָוהְי וָרְּב אוָּב רַמאיו :ןיִעָה
 92 ןתיו םילמגה חְּתַפִיו הֶתְיִבַה שיִאָה אָבִיו :םיִלמְנל םוקמו תֶיִּבַה

 דשא םיִשנַה ילגרו וילג ץחְרל :םימּ למ אופס בת
  יִרָבִד יִּתְרָּבִדבִא דע לכא אל רַמאַּו לכָאָל רינָפְל םשייו ותא
 5 ינדַאהתֶא ךרּב הוה יִכְנֶא םֶקְרְבא דַבע רמאיו :רּבד רֶמאַָ
 םיִלָמְו תחפשו םדֶבִעַו בַהְו ףסַכְו קב ןאצ ול"ןָתַו לדו דֶאְמ
 8 "ןתִיו הָתְנְקז יִרָחַא ינדאל ןב ינדַא תשא הֶרָש דֶלַתַו :םיִרמָחְ
 97 יִנָבְל הָשא חקְתְאל רמאל יִנדָא ינָעְבְשיו :ול"רשַא"לָכתֶא יל
 8 יבא-תיבדלא אלדסא וצְרַאְב בשי יִכְנֶא רֶשַא ינענפה תונכמ

 99 ילֶא ינדַאדלא רַמאָו :ינבל הָשא תְְקְל יתחפשמ"לאו ּדְלַּת
 4 ויִנּפְל יִּתְכְלַהְתַה רָשַא הזחי ילא רַמאַיַו :יִרַחֶא הָשאַה דלת"אל

 יתְרפָשממ ינֶבל הש חלו ףכרד חילצהו לתא כָאְלמ חש
 4 חםָאְו יִתְחַּפָשמַלֶא אוָבְת יכ יִתְלֶאַמ הָקְנִת א :יִבָא תיִבִמּו
 4 רַמאָו ןיעָקלֶא םויה אָבָאְו :יִתְלָאְמ יִקָנ תִיְְו ךֶל רנָּתִי * אֶל 5

 יִכְנָא רֶשֶא יכְרד חיִלָצְמ אָנ ּףשידמא םֶהְרְבַא יִנדַא יהלָא הָוהְ
 45 תאָציַה הֶמְלַעה הָיְהְו םִיִמה ןיעדלע בָצְנ יכנָא הגה והיִלְע ךלה
 4 יִלָא הָרְמְאְו :ךדכמ םיִמדטעמ אְניניִקַשה ָהיִלַא יִּתְרַמִאְו באשל
 הָוהְי חיִכה"רֶָשִא הֶטֶאָה אוק בָאְשֶא ףיִלַמְנל םגו תש הָתַאדסִ
 4 תאָצי הקבר הָגַהְו יפלדלֶא ךבִדְל הָלַכַא םרָמ נא ינדַאְןבְל
 אנ יקשה ָהילַא רמאו באשתו הֶנעֶה דרתו הָמְכְשדלַע הדו
 4 הקשא ףיִלַמְנםנְו הִּתֶש רֶמאָּתַו ָהיִלָעַמ הדּכ דָרוָּתַו רַהַמְּתִ
 4 ָּתַא ימדתב למאָו ּהֶתא לֶאְשֶאְו :הֶתְהְשה םיִלמְגה םנְו ְשַאְ
 ,אי ןכ .ִרְבִּד א"ס 0 .ול .בל ,זי ןכ .עיבר םושרג יָרָבְּדדתֶא ּועָמָשְבּו א"ס +. 8  .'ק הָרָעַנַה 'תכ רֶענַה + 8

 אמ ול .בל ,זי ןכו .עובר \ל-ןתוו יצקמב הילע רסמנ ל הרוסמב + 8 .'ק םשּויו 'תכ םָשייַו = 8 ,אמ ,דכ

 -רַשֶא איס :ו"ד ,בנ גל הל ,גל אל .ל .טכ ,טי ,חי .זט ,גי ,אי אגרד ןכ 0 .אל ןכ ,םשמ ינבל א"ס 8

 :טייד וחייד ,זייד ,יידיוויד ,היד ,גיד ,איד ,גנ ,םמ ,המ /גמ ,במ .טל .חל דב ,די ,בי ,ט ןכ ,הניגנ אלבו ףקמ

 .טכ ,גכ ,בי ןכ ו"וו אלב ָא איס :אל ןכ .ונתַי אלדסַאְו איס < 4 ,אמ ,בל ,בכ ,זי ןכ ,הימרגל חכומ .רָשֶא א"ס
 .ג"ו קוספ ליעל ןייע :ר"תו .ם"ת ,ע"ת ,רדינק י"כ יא ןכ ,םֶוָמ באשל איס + 8
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 צצזק 48 --צצש 9 תישארב 34

 ה םשָאְו הָּכְלִמ ילהדלי רַשֶא רוחְנְןֶּב לַאּותְּבִדִתַּכ רָמאתַו
 רבא הוהיל הָָחִּתְשַאְו דָקַאְ :היִרְידלַ םיִדיִמָצַהְו ּהָּפַאלַע 8

 תחקל תַמָא ּךרֶדּכ ינחנה רַשֶא םהְרְבִא ינדֶא יהלָא הָוהְיתֶא
 -תֶא תָמָאְו דָמָ םישע םֶכשְידִא הָּפַעְו ּונְבְל יִנדֶא יחַאדתַּכְדתֶא 9

 :לאמש"לע וא ןיִמידלע הָנפֶאְו יל ודיגה אל"םַאָו יֶל ּודיגה ינדַא
 ףילא רָבַּד לָכּנ אל רבה אָצָי הָוחְימ ורמאָו לאתְ ןבל ןעיו
 ךיִנדַאדְִבְל הָשֶא יהתּו ךְלו חק דיִנָפְל | הָקְב "הנה :בומדוא ער

 םַהיִרְבּדתֶא םֶהְרְבִא דָּבַע עַמֶש רשָאּכ יהיו :הָוהְי רֶּבּד רשַאַּכ =
 םידָנְבו בָהָז י יִלְכ ףַסַכיִלּכ דָבָפָה אצוינ :הוהיל הֶצְרֶא וחתשינ 3
 אּוה ותשיו ּולְכאַו :הָמִאלּ חאל ןתֶ תנְדְנִפּו הקבל תי +

 :ינדאל ינחלש מאיו רקבב ומּוקיו ונילוו ומפה רש םיִשְגָאָהְ
 :ךלת רָחַא רשע א םיִמי ונתא ךענה בטַּת הָּמַאְו יִחֶא רֶמאַַנ 5
 הָכְלֶאְ ינוחלש יכְרּד חיִלַצה הָוהיַו יתא ורָחאָּתלא םֶהְלַ רַמ אח 6

 הָקְבְְל וארקיו :ָהיִפתֶא הָלֶאְשִנְו ךענל ארק ורמאו :ינדא:
 -תַא ּוָקְלשְַו :ךלֶא רֶמאָּתַו הַָה שיִאָההםע יִכְלְתַה ָהיְלא וראו -

 וכי ויִשְנָאתֶאְו םֶהְרְבִא דָבַעתֶאְ הָתְקְנמאְ םֶתחַא הקבר
 ףערז שליו הָבְבר יפְלאְל ייַה תא ונַחֶא הל ּורמאיו הָקְבְרדתַא

 םיִלָמְגַהה לע הְֶָבַּפְרִתַו היפר הקבר םֶקּפַו ויִאְנְש רעש תֶא +
 אב לחצו :ךליו המְבְרתא דֶבַעַה חקוו שיִאָה יִרְחֶא הָנְכְלַתַו

 חול קָחצַי אצינ :בגה ץֶרֶעַּב בשוי אּוקְו יאר יחל כ אוכל 3
 אָשִּתַו :םאָב םיִלָמְג הגו אר ויניע אשיו ברע תפל הָרָשּ

 רַמאָתַו :לָמְגה לעמ לָּפִתַו קַחַצְיתֶא אָרְתַו ָהיֶנִעְתֶא יא 65
 דָבָעֶה רָמִאַיַו ונתארְקְל \ -% ףלהה הָולַה שיאָהימ דָבָפֶהְדלֶא

 -לָּפ תא קיל רבע רפסיו :סָּכְתִתִו ףיִעָצַה חמו יִנדַא אּוָה 6
 -תֶא חו ימא הָרָש הָלַהאָה קחְצְי הֶאְּביו :הֶשָע רשא םיִרְבּדַה
 מא יִרָחַא קָחְצִ םחניו ה האו הָשֶאְל לחיה הקְבר

 פר מתא ול דלתו :הָרּוטְק הָמַשּו השא חקוו םֶהְרְבַא ףסיו קכ
 איס + ₪ .בל ,דכ ,אי ןכ ,ריבת הנה איס < .טמ ,אמ ול דל 8 ןכ .אטשפ אל אים +9

 קה הָרְעּגַה יתכ רַעַּנַה +. = .בי ,אי ןכ םישרג יהיו א"ס :ה"יד ,ז"יד .זיטד ,אמ ,ול .בל .אל ,טכ ,םי ןכ .עיבר יהי

 דבל אושב ןכ < ₪  .'ק הָרְעַּבִל 'תכ רענל + ₪ .רית ,םית ,עית ,י"ת .שיה ו ,רַהָאָו א"ס +. 5

 .זימד גיד ביד איד הנ .גנ .בנ ,אנ .חמ ,המ .במ ,מ .חל .ול ,דל .בל ,אל .טכ .דכ .זי .זט .גי .בי מ
 ןכ +. ₪ .וימד ,ייד .זיד ,ויד ,טמ ,נמ ,אמ בל .בכ .מי חי ,אי 5 יהתפ ףטה ּוכְרָבַיַו א"ס :ט"יד ,ה"יד ,ז"יד

 .ע"ת .שיה ןכ .ראב רָּבְדִמַב אב לנ . 5 ,חל ,דל ,בל ,מי ,חי ,זמ .בי ,אי ןכו .רסה שַרָיָו יללהב .ימלשורי

 .חתפ -ַלַּכ יללהב .הגוטב ןכ +. 6



 5 תדלות צטט 8

 3 דלי ןשקיו :חּושדתֶא) קָּבְשִידתֶאְו ןיִדמדתֶאְו ןֶדָמדתֶאְו ןָשָקידתֶאְ
 מאל םשוטלו םֶרּושא ּוָה ןדד ינו ןֶרדתֶאְו אָבְשדתֶא
 4 יִנְב הָלְאלְּ הָעְרְלאְו עָריִבָאְו חו רפעו הפי ןידמ יִנְבּ
 2 :םישנליפה ינבלו :קַחְציל ולְירָשָא"לּכתֶא םֶהְרְבִא ןַתִיַו :הְרּוטק

 וטב קָחְצְי לעמ םסלשיו תֶנְתִמ םֶקְרְבִא ןִתְנ םהְרְבִאְל רָשַא
 ז םֶהְרְבַא יוחדינש יִמָי הָלֶאְו :םדק ץֶרֶאְדלֶא הָמְדְק יח ּונָדשְּב
 8 תמו עוני :םינש שָמָחְו הָנָש םיִעְבְשְו הָנָש תֶאְמ יִחְדרֶשֶא
 9 ותא ּורְּבְקי :ויִמְעְלֶא ףַסֶאְיו עבשו ןקז הָבּוט הָביִשְּב םֶהְרְבַא
 ב ןרפל הש"לא הָלפְכמה תֶרָעְמלא נב לאעְמְשְו קחי
 גט םַהְרְבִא הָנְקְדרֶשָא הָדָשַה :אָרמִמ ינֶפדלע רֶָשֶא יִּתְחֶה רחצ
 וג תומ לרחא יהיו :ותשא הרשו םֶהְרְבִא רפק הָמַש תחיִנְּב תֶאַמ

 יל ראְּבְדםַע קָחְצַי בשונ נב קָחְצְידתֶא םיחלא ךְרְבִו םָהְרְבִא
 :יאר
 ופ תיִרָצְמה ְךָנֶה הָדְלְו רָשֶא םֶהְרְבִאְְּב לאָעְמְשי תֶרְלִּת הָלֶאְו
 וג םֶתְמְשִּב לאעְמְשִי יִנְב תומָש הָלֶאְו :םֶהְרְבאְל הָרְָש תחפש
 4 עָמְשמו :םָשְבִמּו לָאְּבְדַאְו רֶדְקְו תיִבנ לאעָמְשי רכב םֶתְלּוְתְל
 15 ינכ םָה הלא :הָמדְקְו שיִפְנ רּוטָי אָמיִתְו דָדָח :אָשמּו הָמּודְו
 םִאיִשְנ רָשָע"םיִנָש םֶתְריִטְבּו םָהיִרְצַחְּב םֶתמש הֶלֶאְו לאעַמְשי

 וז הָנָש םישלשו הש תֶאְמ לאמו יח לג הָלְִו :םֶתמָאְ
 88 רושדדע הָליִוַחְמ יְּכֶשִיַו :ויִמַעְ"לֶא ףֶסָאַו תמו עוכיו םינש עַבָשְ

 :לָפִ ויָחָאְדלְכ ינפ"לע הָרְוְשִא הָכִאְּב םירצמ ינּפ"לע רָשָא |
 פ גט :קָחְצְידתֶא דילוה םֶקְרְבִא םֶהְרְבאְָזְּב קָחְצָי תֶדָליִּת הָלֶאְו
 ו לָאותְכדתְב הָקְּבְרתֶא יִתְחְקְּב הֶנֶש םעָּבְראְדְִּב קָחְצַי יהו
 9 קחצִי רָתְעיו :השאל ול יִמרָאַה ןבְל תוחא םֶרֶא ןדפמ ימראָה
 הָקְבְר רַהָּתַו הָוהְי ול רֶתַעַַו אוה הרקע יִּכ תשא חכנל הוהיל
 כ יבא ה המ ןָּפְ"םִא רַמאָּתַו הָּבְרְקְב :םינכה וצַצרַתיו זותַשא
 99 יִנָשו ב םייג ינש הל הָוהְי רמאיו :הָוהְידִתַא שרדל דל
 עַבָשְּג א"ס +. 5 | .יינת דוי יסח םָשְגַליִּפַה הגומב ,יללהב ןכ +. 6  .דוי רסח הָפַע יללהב ,הגומב ןכ + + :הכ

 הל גל ,דב גב .בכ ,זי ,די ,אי ימדק ויו אלמ ןכ + 18 = .ס"תו ע"ת ,י"ת ,א"ת ,ש"ח ,רד"ינק י"כ 'ו ןכ ,םיִמָּ

 ,אמ ,טי ןכ ,אָמּודְו א"ס +.14 .ז"יד ,ז"טד .ו"טד ,י"ד ,ז"ד ,ו'ד ,ה"ד ,ד"ד ,א"ד ,גנ ,בנ ,טמ ,המ ,גמ ,אמ .טל חל

 .ש"ח ,בכ ,בי ןכ ,רדָה א"ס ד.15 ,ג"ד

 ,בכ ,זי .בי .ט דבל אושב ןכ +. ₪  .יז קוספ יב ןמיס דע יא קוספ יא ןמיס יכאלמב ,ה רבד אשמ הרטפה +9

 טי .חי .זט ,גי ,אי ןכ .חתפ ףטח ּוצְצֶתִיַו איס :ייד ,זיד ,איד ,גנ ,המ ,במ .אמ טל ול ,דל ,בל ,דכ ,גכ
 .'ק םיוג 'תכ םיָיַג +. ₪ ,ט"וד ,ח"יד ,ז"יד ,ז"טד ,ו"טד ,ו"ד ,ה"ד ,גיד ביד ,בנ ,טמ ,גמ ,חל .גל .אל .טכ

 שרפ

8* 
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 ודו ויחָא אָצְי ןפ"ירחֶאְו :ושע מש וארקיו רעש תַרדאּכ לְּכ ₪
 הָנְש םיִששֶֶּב קָחְצְו בקע מש ארקיו ושע בקע תֶזָחא

 הָדָש שיא דיַצ עָרי שיא ושע יקָיו םיִרָענה ולד :םֶתא תַדָלּב זז
 ויִפְּב דָיִצחיִּכ ושעדתַא קָחְצְי בהֶאְו :םיִלָחֶא בשי םִּת שיא בקע

 הָרְשַהדמ ושע אָבַוו די בקע דעו :בֶקְעְתֶא תְבְקא הָחְבִרְו 9
 םדאָק םֶדָאַהְמ אנ ינטיעלה בקעידלַא ושע רַמאיו :ףיע אהְו 90

 הָרְכִמ בקע רָמאַיַו :םּוְדֶא ומשדארק ןפחלע יִכְנִא ףיע יכ הוה
 הֶמְלְו תומל ךלוה יִכְנָא הגה ושע רַמאָו :יל ָּךְתְרַכְּבְדתַא םויכ
 רקְמִו יל עָבָשיַו םויכ יל הָעְבשה בקעי רָמאָיַו :הְרְְּב יִל הָז

 לכאָוו םישדפ דינו םֶהְל וָשִעְל ןַתָנ בלעוו :בקעיל ותְרְְּבִרתֶא 4
 :הֶרְכבַהְדתֶא ושע זכו ךליו םקמ תש

 םהְרְבַא ימיּפ הָיָה רשא ןושארה בערה דבְלִמ ץֶרְּב בַעְר יִהָיַו וכ
 הָוהְי ויִלֶא אָרִיו :הָרְרִג םיִּתְשְלַפדדלִמ ךְלְמיִבָא לֶא קָחְצַי ל 9
 רג :ףילא רמא'רַשַא ץֶרָצְּב ןכש הָמָיְרַצִמ דֶרַתְדלַא רָמאַָו 5

 דלָּכְדתֶא תא לערזלו ּךְלְיִק ךֶכלְבִאְו מע הָיַהְאְו תאזה ץֶרָאּ
 םְֶרְבִאְל יִתָעְּבַשנ רָשֶא הָעְבָשַהדתֶא יתמְקִחְו לֶאָה תַצְראַה
 "תא ףערזל יתתנו םימשה יבְכוְכְּכ ףערז-תא יתיּפרהו יִּיְבֶא
 "רֶשֶא בקל :ץֶראָה יג לָכ ערב וכרְבְתהְו לֶאַה תָצְראְהלְּ
 יתרות יִתוקֶח יִתְוָצמ יִּתְרמְשִמ רמשיו יִלְקְּב םֶהְרְבַא עמש
 יתְחַא רָמאַָו ותשאל םוקמה ישא ּולָאְשִיַו רְרְנִּב קָחְצִי בשיו

, 

 הֶקְבְרְלַע םוקמה יִשְנַא יִנָגְרהְידִּפ יִּתְשָא רָמאַל ארָי יפ אוק

₪ = 

₪5 

 ּדְלַמיִבא ףסשיו םימָיה םש ולדוכְרֶא יפ יהיו :אוה הָאְרִמ תבופדיכ
 הקבר תֶא קחצמ .קחצי הגהו אריו ןולחה דַעְּב םיִּתְשְלְּפ למ

 סס

 .ו"כ קוספ ןויע :ע"ת ןכ אָרקַיַו ל"נ ז*.95 = ויד ג'ד .ול ,דל .בל .זט ,בי .ט ןכו ,דוו אלמ םיִמּות יללהב +4
 ,אל .טכ ,גכ ,טי ,חי זמ ,אי ןכ .קספ םלָאָה | םלֶאָה א'ס +. 5% .יד 'ו ליעל ןייע :אדח הלמ ןֶכיִרָחַאְו א"ס +. 5
 אכרמ רמא ָךָשֶא א"ס +3 וכ יד זיד גיד ,חל ,בל .טי .חי בי ןכ ,שגד ילב יל איס +. 5 .י"ד ,ז'ד ,ג"ד
 פטח ְּכְרֶבָאְו א"ס :דבל אושב ןכ +.5 היד ,א'ד ,גנ ,בנ ,גמ ,במ ,אמ .טל .בל .רכ ,טי ,בי ,אי ןכ .אחפט
 .זיד ,גיד ,דל .אל ,דכ ,גכ ,טי .בי ,אי ןכו ,אלמ תוצְרֶאְה יללהב ,ימלשורי ןכ +. 5  ,'ג ביי ליעל ןייע :חתפ
 הילע רסמנ אל הרסמב + + במ חל .אל ,ל טי ןכ ,אטשפ יִּתַתְנְו א"ס < + .הָלֶאָה ריבס ז.+. + .י"ד
 ןכ +. 5  .ג ביו לועל ןויע :חתפ ףטח ּוכַרּבְתַהְו א"ס :דבל אושב ןכ +. + .אמ הניגנ אלבו ףקמב ןכו -תֶא א"ס
 ,דל .חי ,זט .ט ןכו .רסח תַבַט ימלשורי ,יללהב ןכ +. .בל .אל .בי .ט ןכו ,רסח יִתְקִח יללהב ,ימלשורי
 .ז"טד ,י'ד ז'ד ,גיד ,אמ ,חל ,ול .רל ,גל .בל ,טכ .בכ ,טי ,חי ,זי ,גי ,אי ןכ .הניגנ אלבו ףקמב דיֶּכ א"פ ז.5 ,במ
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 9 אוה ףתשא הנה א רמו קָחציל ֶלַיִבַא ארקינ וִתְשא
 תִמָא"ַּפ יִתְרמִא יכ קַחְצְּו וילא רָמאַמ אוק יִתָחַא מא יא
 וט םעָה דחא בפָש טעָמַכ ונל תישָע תאְזזהמ ךַלִמיִבַא רמו :ָהיִלע
 וג רמאל םַעְק"לָּכדתֶא ךלִמיִבָא וצי :םֶשָא ויִלָש תאָבְהְו ףתְשא"תַא
 9 אוהה ץֶרָאְּב קֶחצְי עַרָויו :תָמּוי תו יִּפְשַאְבו הזה שאב עגה
 וג שיִאָה לד :הָוהְו ּוהכְדְבִו םיִרָעש הֶאְמ אוהה הש אָצְמִ
 4+ הנקמו ןאצההנקמ ולדיהנ דֶאְמ לָרְנְיכ "דע לדו ול ךלמ
 5 רָשֶא תרָאְּבַהדלכְו ּםיִּתְשְלָּפ ותא ואְנקְיַו הכר הָּדְבִעַו רֶקָּב
 םּואְלמָוו םיִּתְשַלַּפ םּומתס ויבָא םֶהְרְבִ יִמיִּכ ויִכָא יִדְבע ּורפָח
 6 דֶאְמ ונָממ תְמְצְעיכ ונמעמ ךל קָחְצְידלֶא ךְלָמיְבַא מאו :רָפָע
 ו קחצ בָשְ :םש בשמ רֶרְנְלִחְּב ןחו קסצו םָשמ ל
 סמו ויִבָא םָהְרְבִא ימי ופה רשא םיִמַה תָראָּבִדתֶא | רפְחְ
 אְרְק"רשא תמשכ תומש ןָהְל אָרְקִיַו םֶקְרְבִא מ יִרַחִא םיִתְשְלּפ
 ו :םִייַח םָימ רָאְּב םֶשואָצְמִיו לח קחצייִדְבע וָרְפְחִ :ויִָּא ןקל
 9 רָאְּבַהְ"םְש אָרְקיו םיִמה ינל רֶמאַל קָחְצְי יץרדםע רֶרְ יער ובירמ
 גו ָהילָעְהםנ ּוביִרָיו תְרָהַא ראְּב ורְפְחְו :ימע ּוקְשַעְתִה יִכ קשפ
 פ ּובְר אל] תרחא ראב רפקיו םֶשָמ קתְענ :הְנְמש הָמש אְרְקִנ
 וניִרָפּו ונל הָוהְי ביחרה הָפַע יפ רָמאיַו תובחר ּהָמָש אָרְקיו ָיִלָע
 4 אוהה הָלְיְִּב הָוהְי וילַא אָרִיַו יעבש אב םֶשִמ לעו שְרָאְב
 ףיתכרבו יכנָא ּךְתאדיּכ אריִתְדלא ּיִבָא םֶהְרְבַא יקל יפנָא מא
 5 ארקינ חפומ םש ןב'ה :ידבע םקרְבִא רּובעב ךערודתא יתיּכְרהְו
 5 ךלמיכאו :רֶאָב קחְצידידְבע םשדורכינ ולָהֶא םשדטמ הֶוהְי םשְּב
 א םֶהָלֶא רָמאַָ :ואְבְצִררַש לָכיִפּו וחערמ תו רֶרְגמ ויִלֶא ךְלָה
 :םֶכְתַאַמ ינוחְלשתו יתא םֶתאָנש םֶתִאְו יִלֶא םֶתְאָּב עודמ קָחְצְ
 2 סס הָלָא ּאָנ יִהָּת רָמאִ ךִמִע | הָוהְי הָיִהְדיִכ יאר ואְר ּורְמאָ
 ,זט ןכ .אכרמ אחפט לדהיֶּב דע טועיטב +. 8  ..'ג .ביי ליעל ןויע :חתפ ףטח ּוהְכְרְבַַו א"ס ,דבל אושב ןכ +. 9

 ,קֶשָע -ָפֶס הילע רסמנ אל הרסטב +. .ול אל ןכ ,לוגס דמש איס +. ₪ .ופר ּונַטִמ יאחנדמל + 6 ויד ,זי
 ,בל אל :טכ .שי .חי .זט .בי .ט ןכו .רסח תַבהַר יללהב ,ימלשורי ןכ +. ₪ .איד ,בל ,בכ ,זי .בי לוגס ןכו

 ,איד .גנ .בג .המ .גמ .טל .ול .בל .בכ .טי זי ,די .גי ,בי אי ,ט חנומב ןכ +. ₪ = .איד במ ,דל ,נ
 ,גיד .טמ .במ ,אמ .חל .דל ,גל אל .טכ .דכ ,חי ןכ .הניגנ אלבו ףקמב דיָּב א"ס :ט"וד ,ח"וד ,ז"יד .ז"טד ,ויד .היד

 .ויד .בנ גל .טכ ןכ .הניגנ אלבו ףקמב -ןֶבִיַו א"סו :ול דל ,דכ .בכ ןכ .חנומ ןָבָיו א"ס <. 5 = .ייד ,זיד

 ינג .בנ .טמ ,נמ .במ .אמ .טל .ול ,דל .נל ,בל ,טכ .דכ ,נכ .בכ ,טי ,חי ,זי ,זט ,די .ני ,אי ןכ =
 איס +.5 .טייד,המ ,חל ,אל ,בי ,ט ןכ .הלְהֶא א"ס :הייד .זייד ,זיטד .ו"טד ,ייד .זיד ויד ,ה"ד ,דיד ,ג"ד .ב"ד ,א"ד

 .גיד .בל .זט ,בי ןכ .'קו יתכ האְר א"סו :הל ןכ .'ק ואְר 'תכ האר
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 הָעְר ונמַע השעפדסא :דמַע תירב הָתְרְכְִ ניו ניני וניַיניב 9
 םיִלָשּכ ךִתְלשְננ בוטדקר ִמ ישע רָשֶאְכְו ףונָעִננ אֶל רשֶאּכ
 ימיכשיו זּותְשיו ולכאיו הָּתְשִמ " םֶהְל * שעיו :הֶוהְי ךוְרְּב הֶתַע הֶתַא ג

 :םּולָשּב ותַאַמ וכליו קָחְצ םחלשיו ּיחֶאְל שיא ועְבָשי רקכּכ
 רֶאְּבַה תודא- לע ול ודגיו קָחְצַי יִדְבַע לאביו אוהה םויּפ | יהי 9

 ןפ"לע העבש הא ארק :םימ נא ול וראו ורפָה רָשָא ₪
 -ןֶּמ ישע יקי :הוה םויה דע עַבָש ראָּב ריעָהְדםש <

 תַמְשְּבדתֶַאְו יִתַחַה יִראְּבְדתַּב תידּוהיהתֶא הָשֶא חַקִיַו הָנָש םִישְּבְרַא
 :הקְבְרְלּו קֶסֶציִל חּוְר תרמ ןייַקִּתַו :יקחה ןליאדתב 5
 ם ובו ושעְתַא ארקיו תאְרִמ ויני ןיקכתו קחצי ןקְזיּכ יהְיַו וב

 יִתְנְקָז אָנְהנה רַמאיו :יִננה וילֶא רַמאַו יִנּב ויִלא רַמאַו לג
 אצו ךתְשקְו ףילִת ךילכ נאש הָפַעְו זיתומ .םו יִתְעְדְי אל 3
 הָאיִבהְו יִתְבַהֶא רשאכ םימעְטמ ילדהשעו :הדיציל הָדּוצְו הדָשַה +
 תעמש הָחְבַרָו :תּומָא םֶרָמָּפ יִשְפִנ ךְכְרֶבִת דוב הָלְכִאְו יִל 5

 :איבֶהל דיצ דּוצְל הָדָשַה ישע ךלוו נב ושעד לֶא ק קָחְצְי רָבדּב
 ףיִבָאדתֶא יִתְעַמָש הנה רֶמאל הָנְּב בקעיהלא הלא הָקְבַרָו 6
 םיִמעממ ילזהשעו דיצ יל הָאיִּבָה +רמאלל ךיִחֶא ושעדלא רבדִמ ז

 ילקב עמ נב הקו :יתומ ונפל הָהְי נפל הָכְכרבִאְ הָלְכאְו
 ינש םִָשָמ ילדחקו ןאצההלֶא אָנְזדַל :ךְתא הוצְמ נא רַשֶאִל 9

 :בהֶא רָשַאּכ דיִבָאל םיִמַעְמְמ םֶתא הָשָעְאְו םיבטמ םיזע יד

 רָמאַה מ ונפל ףלרכו רשא רצ לכו יכל םאכהו
 :קֶלִח שיא יִכְִאְו רפש שיא יחֶא ושע ןה מא הָקְברלֶא בקע
 אָלְו הֶלְלְק ילָע יתאַבָהְו עָּתְעַתְמּפ יניִעְב יִתיִיְהְו יִבָא יִנָשִמְי ילוא
 ל ילקב עמש דא יִנָּב ּךְתְלְלַק ילַע מא ול רַמאָּתַו :הָכְרְב
 בֶהֶא רשָאְּכ םיִמעָמַמ למא שעתו מאל אָביו חקיו ךליו :ילדחק

 רשֶא תדֶמָחַה לנה ּהָנַּב ושע ידנּבתַא הָקְבִר חֶקתַו וויְבָא
 םיִזעַה יִיָדְג תרע תַאְו :ןמקה נב בקעיתא שכלתו תי הָּתַא
 "תֶאְו םיִמַעְטמַהתֶא תו :ויראָוצ תקלה לו וידולע הֶשיִבְלַ
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 9 תדלות | אצאצזז 8

 ג יָבָא רַמאַָו ויִבָאְדְלֶא אבו :הָנִּב בקעי דָיִב התשע רֶשֶא םֶחְלַה
 9 ושע יִכְנִא ויבָאְדְלֶא בקע רָמאו :נְּב הֶתַא ימ יה רֶָמאַָ
 יִדיִצִמ הָלְכָאְו הֶּבָש א"סוק יִלֶא ּתְרְכִד רש יִתיִשָע ףְרכְּב
 פע ּתְרְהְמ הזדהמ :ּונְּבלֶא קָחָצַי רָמאָ :ףשפנ יִנַכְלֶבִת רּובַעב
 עו קָחצַי רמאוו ּיִנָפְל ףוקלַא הָוהְי הֶרקה יכ רמאיו ינַּב אָצְמְל
 :אלדםא ושע יב הז התאה כ ָךָשֶמִאְו אָודהֶשְג בקעידלא
 ₪ םִיִדָיַהְו בלע לוק לקח רמאינ והשמְנ ויָבָא קָחְצְולֶא בֶקַעַי שנו
 ₪ :והכרְבְינ תרעְש ויִחֶא ושע יִדיִּכ ידי וָהיִּכ וריּכה אָלְו :ושע יִדָ
 3 הֶלְכְאְו יל הָשגַה רמאּוו יִנָא רמאוו ושע יִנְּב הֶז הֶתַא רָמא
 :ּתְשיו ןיי ול אָבִו לכאיו ולדש)יו ישפנ ָּךְכְרְבִת ןעמְל יִנְּב דיצמ
 גז ולקשיו שגיו ויְנֶּב ילדהקשו אָנדהֶשּג ויְבָא קחצו ויִלַא רָמאָמ
 הָדֶש יִרְּכ יְִּב חיִר האר רָמאיַו והכְרֶבְיו ויָדָנִּב חיִרדתֶא חַרמ

 ₪ ינמשמו םימשה לטמ םיהלָאָה ּףֶל"ַתִו  :הָוהְי כרב רָשָא ם

 וכ ךיִקַרְכְמְו רּורְא ךיִרְרֶא ףמא יב ךל ווחְתְשְו ךיחאְל ריב
 0 בקע אָצְי אי ךא יהיו בקעות רְּבְל קח הָלּפ רֶשֶאּפ יהו
 גג אוההםנ שעיו :וְריצמ אָּפ ויחֶא ושעו ויבָא קחצי יִנֶפ תאמ
 ונָב דיִצְמ לכאו יִבָא םֶקָי ויִבָאְל רָמאַָו ויָבָאְל אָבְָיו םיִמעְמִמ
 ₪ ינָא רמאי הָתַאדיִמ ויָבָא קחָצַי ול רמאינ :ףשפנ יִנַכְרְבִת רָבעּ
 8 דימ רמאי לאָמדדע הל ּהָדְרַח קחצו דרָחָינ :ושע ּרְכִכ ָךְנּב
 והכרַבַאְו אובָּת םֶרְטַּב לִָמ לכאְו יל אָבְיו דיצדדַצה אוק אופַא
 % הָלדּנ הָקְעצ קַעַצו ויִבָא יִרְבִּדדתֶא ושע עָמשּכ :הְיְהָי ורב
 5 ךיָחֶא אָּב רמאו יִבָא יִנָאְ"נ יִנְכר ויִבָאְל רָמאָיַו דֶאְמְדדַע הָרְמּו
 8 הז יגפקעיו בקע ומש אָרְק יִּכְה רָמאיו :ךתכרב חֶקינ הָמְרִמְּב
 אָלָה רמאינ יִתְכְרִב חקְל הָפַע הּגהְו חַקְל יִתְרְכְּבתֶא םִיַמַעַּפ
 זז לק ויתמש ריִבְג ןֶה ושעל מאיו קחצי ןעיו :הָכְרְּב יל ּתְלַצֶא
 הקלו ייתְכִמְס שריתו ןגְדְו םיִדָבְעְל ול יִַּתָנ ויָחָאְדלָּכדתֶאְ
 88 ףלדאוה תחא הָכְרְבַה ויבָאדְלֶא ושע רֶמאַיַו :יִנָב הָשָעֶא המ אופא
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 איטו 39-אציטתז 1 תישארב -

 ויִבָא קחְצי ןענ דב ולק ושפע אשונ יִבָא יִנָאחםנ יִנכְרְּב יבָא

 :למ יה לטמו ףכשומ היראה מש הנה ויל רמו
 ולע תקרפו דירת רשָאְכ הֶיַחְו דע ךיִחֶאדתֶאְו הוחְת ךּכרַחְלפ 0
 ויבָא וכְרּכ רָשֶא הָכְרְּבַהְדלַע בלעידתֶא ישע םֶמשיו :ףֶראוצ לעמ 4

 יחֶא בקעה תֶא הָנרַהַאְו יבא לָּמִא ימו יברקי ובְלָּב וָשִע רַמאיַ
 הָנִב בקֶעיְל אָרְקּתַוְ ןחלשַּתו לדג ּהָנְּבושַע יִרְבּדִדתֶא הָקְבִרְ דגיו 9
 הֶתַעְו :ךגרָהְל ףל םחנְתמ ךיחֶא ושע הנה ויל דָמאַּתַ ןטקה 8
 תְבָשְיְו :הָנְרַח יִחֶא ןִב בלד לֶא ָךְלדחרְּב םּוקָו יִלְקְּב עָמָש יִנָב 4

 "ףא בושדדע :ּףיקֶא תַמָח בּושָתִרֶשֶא ךע סי םיִמָי מע 5
 םשמ ףיקחקל ו יִּתְחְלָשְנ יל תישעדרשא תֶא חַכְשְו ממ ףחֶא

 קָחְצידלֶא הֶכְבְר רַמאִּפַו :דָחֶא םוָי םֶכיִנֶשְדםִג לָּכְשֶא הָמְל 6
 תחדתוְנְּבִמ הָשִא בקעי הקלדםא תַח תוונָּב יִנָפִמ ייחְב יתצל

 בקעיהלֶא ק קָחָצִי אָרְקיו :םייח יִל המ ץֶרָאָה תנְּבִמ הָלֶאָּכ חכ
 םוק :ןעָנְּ המ הָשא חקתדאל ול רַמאַיַו והָוציו ותא רבי ל

 הָשִא םֶשִמ ףךלדהקו ףמא יִבָא לֶאּותְב הָתְיִּב םֶֶא הָנלּפ ףל
 תְייַהְו ףּפְרִנ ךרפנ תא ךָרֶבְ ידש לאו :ףמא יחַא ןֶבְל תְּבִמ 5
 . ל ףל םֶהְרְבַא תכְרְּבתֶא דל תו :םיִמַע .לכקל "
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 לתא הלשו בקעת קחְצַי ךרבהיּכ ושע ארי :ושעו בקעי םא 6
 רמאל וויִלָע וצי ותא יכְרְבְּב השא םשמ ולחתחקל םֶרַא הָנְדּפ

 מאלו יִבָאדלֶא בלע עמשוו נכתב השא חקתדאל +
 < צח קחצי יִנַעָב ןעְנַפ תונּב תועְר יִּכ ושע אָרַו :םֶרא הָנִדּפ ךליו 8

 לאעְמשיחתכ | תלַחמדתֶא חקיו לאעָמְשְילֶא ושע דלה :ויִבָא 9
 ישרפ רָאְּבַמ בקע אצי\ :השאל יל וישנדלע תוְיְבְנ תוָחַא םֶהְרְבאְְְּב גט ם

| 

 חפיו שמשה אָביִּכ םש ןליו םוקָמּכ "ענפיו :הָנְרֶח ךליו עַבָש גג
 וחי ,זט ןכ ,הָכְרָּבַה לע א"ס + 1 .םיקוספב רפסה יצה + 9 .טכ ,דכ ,בכ ,טי ,חי ןכ .עיבר הָנַה א"ס < 9

 8 החכ .אריעז יק < 6 .אמ .חל ,אל .טכ ,דָכ .טי ,זט ,אי ןכ .עיבר חַלָשַתַו א"ס = 6  ,זיטד ,דכ

 .גיר .איד .גנ .טמ .המ ,גמ .במ ,אמ .טל .חל הל .רל .גל .בל .דב .בכ .טי .גי .זמ ני ,אי דבל חנומב
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 4] | אציו אטזזז 15--אא[א 8

 2 םלֶחיו :אּוְהַה םוקְּמַּב בָּפָשיַו ויִתשֶאְרִמ םֶשיו םוקָמה ינְבַאָמ

 יכַאְלִמ דגה הַמיִמְשַה עיגמ ושארו הָצְרַא בָצמ םֶלְס הָגַהְ
 :הת

 9 הָוהָי יִנֶא רמאיו ל בָצְנ הָוהְי הָגהְו ּויְּב םיִרְרָו םילפ םיחלֶא
 היִלָע בכש הֶּתִא רָשֶא ץֶרָאְה קָחצָי יקלאו ךיִבִא םֶהְרְבַא יַהְלֶא
 + הָמְדקְו המ תצפו ץרֶאַה רפעפ ףפרו היו רולו הנ ךל
 5 הָנהְו :ְִרְַבּו הָמְדַאַה תֶחּפָשִמלָּכ ְב וכרְבְִו הָבְנְו הָנְפְצְו
 הָמדאָקְלֶא ףיתבשָהְו ךלּפ"רֶָשא לָכְּב ףיתרמשּו ךִמ יִכְנִא
 :ךְל יִּתְרְּכּדְדרֶשִַא תא יתישעְדא רש דע בא אל יִּכ תאה
 16 אל יִכְנִאְו הוה םוקָמַּמ הֶוהְי שי ןֶָכָא רָמאיַו ותְנשִמ בקעי ץקיינ
 וז תמ"א יִּב הָו ןיא הוה םוקְמה אָרּונהַמ רמאיו אָריִיַו :יִּתְעְדָ

 ו ץֶבָאָהדתֶא חקיו רקבפ בקי םּפשיו :םִיִמְשַה רעש הֶזְו םיהלא
 :השארדלע ןמש קו הכצמ התא םשנ ויִתשאְרְמ םשדרָשא
 פ ריִעָהִבש זול םָלּואָו לא"תיִּב אּוהה םוקָמַהיְשדתֶא אָרְקנ
 פ יִלָמַע םיִהלֶא הָיהְיַא רמאל רֶדְנ בלע רד :הָנשאָרְל
 דני לָכָאְל פל ילדו ךלוח יא עא הוק דר לנרמְו
 גג :םיקלאל יֶק הָוהְי הָיְִו יִבָא תיּבלֶא םּולשב יתבשו :שְּבְְ
 9 רַשָא לכְו םיהלֶא תב הָיִהָי הָבָצַמ יִּתְמַשדרָשֶא תאוה ןִבָאָהְ

 טכ דב הֶצְֶא למ וילנר בקי אשי :ךל יְּרָשַפַא רש ילְדַמִ
 : ןאצהירְע הָעְלֶש םעדהנה)ו הָלְשּב ראב הגהו אר מדה
 הָלּג ןֶבַאָהְו םיִרְדַעַה וקשי אוהה ֶאְּבִהְִמ יִּכ ָהיִלָע םיִצְבְר
 3 ילעמ ןָבָאָהתַא ילְלְְו םיִרְרְעְקְ"לָכ הָמָש"ּופְסֶאְְו :רֶאְּבַה יפ"לע
 רָאְּבַה יִפדלע ןָבָאָהתֶא ובישקו ןאָצהדתֶא ּוקָשֶהְו רֶאְּבַה יִפ
 + :ונחנא ןֶרְחִמ ורמאיו םתא ןיאמ יקא בקעי םֶהְל רָמאַיַו :המקמל

 4 רַמאַיַו ּונְעְדָי ּורָמאָיַו רָחְנְִּב ןָב לתא םֶּתְעַדַיִה םֶהָל רָמאָיַ
 :ןאצה"םע הָאָּב תב לַחְר הגהְו םולש ּורמאיו ול םוֶלָשַה םָהְל
 ז ןאָצַה וקשה הנקמה ףסָאה תעדאל לוג םויה ידוע ןה רָמאּ
 8 םיִרְדָעָהדלָּכ פס רַשַא דע לַכּונ אל ּןרמאינ זּועְר וכלו
 = בכ ,טי ,חי ,זי ,זט ,בי ,אי .ט יפר צ הילע רסמכ ןכ +. 88  .היד ,גמ ,בי ןכו .לודג ףקז רמאיו וחיריב +. 6
 .זיטד ויטד ויד .זיד ויד היד גיד ביד איד,ננ .טמ ,המ .במ אמ .טל חל ול ,דל ,נל .אל ,טכ ,דכ
 .הלמ אדח לֶאְהיִּב יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 9 = .שייד ,נמ ,בל ,גי ןכ .השוגד צ קציו טועימב :ח"יד .ז"וד
 .סל ,ול .דל .בל .טכ ,גכ בכ .זי ,גי ,בי ,ט דבל אושב ןכ + *.55 = .אגרד ּופְסֶאְגְו וחיי <5 ,םכ
 חל .גל .אל ,דכ .טי ,חי .זט .די ,אי ןב ,חתפףטח ּולְלְְו איס :ייד .זיד ,היד ,איד ,ננ ,טמ .המ ,במ .אמ
 .ט"יד .ח"יד ,ז"יד ,ז"טד ,ו"טד ,ויד ,גיד ,ביד ,בנ ,גמ



 אאזא 23 תישארב +9

 ָּדש :ןאָצה .ּוניקשהְו רֶאְּבַה יִּפ למ ןֶבָּאָהדתֶא ולְלְופ
 יִכ ָהיִבָאְק רַשא ןאצה"-םע הָאְּב ו לָחְרְו םָמַע /רַּכדְמ

 ןֶבְלדתּב לַחְרתֶא בקעי הָאְר 'רָשָאַּכ יהו :אוק הָער ט
 -תֶא לעַו בלע שניו ּּמִא יהא בל ןאָצְהתֶאְו מא יח

 קשיו וְמִא יחא ןֶכְ ןאצְדתֶא קשיו רַאְּבִה יפ לעמ ןָבָאָה גג
 יּכ לחרל בקעי דעו :ָךְבַ ולקדתֶא אשיו לָחְרְל בקי 9

 :היְבָאְל ךגפו ץֶרֶפַו אה .הָקְברְִב יכו אּוה ָהיִבֶא יחא
 ותארקל ץֶרַיַו ותהַאהןִּב בקע | עפש דתֶא ןְּבָל עמָשְכ לַהְיַו
 "לכ תא 7 רפסוו ּותיִּב עלא והָאיִבְו ולרקשנה ללדק קָּבַחָיו

 םנח ינתדבעו :הָתַא יחַאדיכה בק מיל 5 רַמאָו :םימָ שדח 55
 הֶאְל הֶלדְנה םש תב יִתְש ןבללו :ּדָתְרְכְשִמדהַמ - הָדיגה 6
 תפיו רַאָּתדתַפִ הָתְיָה לחְרְ תוּכר הֶאל יניעו :לחְר הָגטְקַה םשו וז
 לחְרב םיִנש עבְש לָדְּבַעַא רָמאו לָחְרְ"תַא בקע בהָאָיו :הֶאְרִמ 8
 שיאל הָתַא יִתַּתִמ ךל ּהָתַא יִתִּת בוט ןבְל רַמאַיַו :הָנטקַה דת 9
 ליניִעָב ּויָהִו םינש עבש - לָחְרב בקע דבעוו :יִדָמע הכש רחַא 0

 -תֶא הָבָה ןֶבְללֶא בלי רָמאַ :הָקא ותְבָהְאָּב םידָחֶא םיִמָיְּכ
 ישְנַאדלָּכדתֶא ןֶבְל ףסָאְַיו :הילַא הָאיִבְאְו יִמָי ואלִמ יכ יִּתְשֶא ₪
 התא אָבִיַו תב העלית חקיו ברַעְב יהיו :הֶּתִשִמ שעיו םוקָּמַה 3
 וִּתְב קֶאְלְל ותחפש הָפְלָנתֶא ּהָל ןבל | תו :ָהיִלָא אביו ויִלַא 4
 תאזזהמ בלד לא רמאַיו האל אוָקההָנְהְו רכב יהיו :החְפַש 5

 ןכל רַמאַו יתיר הָמלו מע יתר ללחרב אָלָה יל תישָע
 עָבש אָלַמ :הְריִכְבה ןנפל הָריִעְצַה תת ּונָמוקְמּב ןָכ השָעְראל פז

 דוע יִדָמַע דבעִּת רשֶא הֶרבַעַּב תאודתַאדםנ ףל הָנֶּתְנְו תא
 תש תאו עבש .אלמיו ןפ םקעי שעיו :תורחא םיִנְשדעבְש 8
 = תֶא ותָּב לחרל ןֶבְל 3 :הָשֶאְל ' 5 תב לחר- תֶא - -
 -םַג בהָאְיו סחר" ל םנ אביו :החפשל 75 תחפש החלב 30
 אַרַיו +תורחא םינשדעבש דוע ומע דֶבעיו הֶאלִמ לָהְרתֶא 31
 הֶאְל .רהתַו :הרקפ לחרו ּהָמְחְרְדתֶא חָּתְפַַ הֶאל הָאונשדיכ הָוהְי 99

 אית .שיח .חי ןכ .הָחפָשְל אס +. 4 - וחיריב ןכ +. 18 = .קספ ןיא א"סב הילע רסטנ אלו ל הרסטב 9

 :דכ ןכ .ול תלמ אלב הָשָאל תב איפ *. 5 .טמ ןכ .ַּטָע יארופל +. 5 .טיכ קוספ ןטקל ןייעו :י"ת

 וחי



 |38 אציו אאזא 858--אאא וז

 יכ ינָעִּפ הוי האְרְיכ הְָמִא יכ ןכּואַר מש אָרְקּתו ןּפ דָלָתַ
 ₪ הָוהְי עמשדיכ רמאתו |5 דלתו לוע רהתו :ישיא יִנבֶָאְי חָתַע
 % רהתו :ןיָעְמש וִמְש ארקתו הֶודתֶא"סנ יִלְְְִו יִכְנָא הָאוְשְדיכ
 ול יתְדְלְנהיּכ ילֶא לשיא הָוְלְי םעפה הֶתַש רָמאּתַו ןּב דָלְּתַו לוע
 8 רמאתו ןפ דֶלֶּתַו דע רהפו :יול ימשדארק ןכדלע םיִנְב השלש

 :תֶדְלִמ דָמַעִּתַו הָדּוהְי ומש הָאְרְק ןָּפְדלַע הָוהְידתֶא הָדּוא םַפַּפַה
 ל רָמאָתַו הָתחַאְּב לָחְר אקו בלעיל הָדְלָי אל יִּכ לחר ארֶתַ
 2 בָקעַי ףאדרחוו :ּיִכְנֶא הת ןיִאדסאְו םיִנָב יִלְהְבַה בקעידלֶא
 :ןָמָב"ירְפ ךֶממ עַנָמְדרָשֶא יִכְָא םיהלֶא תַחתֶה רָמאיו לֶחְרְּב
 3 "םג ָהנָּפַאְו יכרּכ"לע דָלַתְו ָהיִלֶא אָּב הָקְלַב יִתְמִא הגה רָמאַו
 + ָהיִלֶא אָבִנ הָשאְל ּהָתְחְפְש הָהְלְּבתֶא יִלְְִּפִתַו :הָנֶמִמ יִכְָא
  םיהלֶא יִנְד לַחְר רמאַּפּו :ןּפ בקעיל דלתו הָהְלִּב רַהָּתַו :בֶקש
 ז דע רה ןִד מש הארק ןכדלע ןּ יִלְְַתַו ילְקְּב עמש םּנ
 8 יִלּותָפִנ לָחְר רָמאָתַו :בֶקְעַיְל ינש ן5 לֶחְר תחפש הָקְלִּב דָלַתַו
 9 ארתו :ילתפנ ומש ארקתנ יתלכיהסנ יתחַא"םע יתְלְתְפִנו םיהלַא
 התא ןתפנ ּתְקפש הָפְלְזְתֶא חקִּתַו תָדָלַמ הָדְמָע יִּכ הָאַל
 11 רָמאְּתִו :ןּב בקעיל הֶאְל תחפש הָפְלַז דלתו :הָשֶאְק בקעיל
 9 מ הֶאְל תקפש הָפְלַו דלִּפַו :דָג יִמָשתַא אָרְקתַו דב הֶאל
 8 "תֶא אָרְקתַו תב יִנורֶשא יכ יִרשְאְּב הֶאל רָמִאַתַו :בקעיל יִנש
 44 הָדָשּב םיִאָדּוד אָצְמִַו םיִמִחְדריִצְק ימיב ןבואר ךליו :רָשֶא מש
 יל .אָניִנְּת הֶאלְלֶא לַחְר רֶמאָּתַו ּמִא הָאְלְדְלֶא םֶתא אָבִיַ
 5 * ג תַחְקְלְו ישיִאתֶא ךתחק טעמה ּהָל רֶמאָתו :ּדְנָכ יִאְדּודִמ
 תַחֶת הָלְָילַה ךֶמַע בש |ַכְל לַחְר רֶמאָתַ יִנְּב יִאְדּוד"תֶא
 16 לתארְקל הֶאְל אָבַּתַו בֶרְעְּב הֶָדָשהְְִמּו בָלַעְי אביו ּדְנָב יאדוד

 ּהָמַע בכְשּו נב יִאְרּורְּב ףיתְרַכְש רֶכֶש יִּכ אובָת יִלֶא מא
 וז ןּמ בֶקְעִיל דלתו רהתַו הֶאלְדְלֶא םיָהלֶא עמו :אּוה הָלְיְלַּ
 ,עיבר רמאתַו א"ס +8 5 .ס"ת,ע"ת,ש"ח ,טמ ןכ .הֶאְרְק -ָאְרְק ל"צ ז.% .י"ת ,ש"ח.היד ט" ןכ ,ומש-תֶא א"ס +9
 .אל .טכ ,דב ,גכ ,בכ .טי חי .זט די.גיבי איט ןכו.ףקמ ילבו ירצב הילע רסמנ במ יפמב +. .ייד ,זיד ,בל ,ז' ןכ
 ןכ .ינש ןבטועיטב :ח"יד .ז"יד "מד ויטד .ייד .זיד היד ביד יד ננ בג ,טמ ,המ ,גמ במ .אמ טל חל .ול .דל.נל
 .גל .בל .אל .טכ ,דב ,גכ .םי חי .זט ,די גי ,אי ט ןכ ,קספוםיהלָא +.9 .ףקסבו אכרמב ,לוגסב -ןבְט"י סופדבו :ז*
 .זי .בי ןכ .קספ אלבםיהְלֶא איס :ח"ידוז"ידזיטדזידוויד,היד,גיד,איד ,ננ .בג ,טמ .המ ,גמ .במ ,אמ .טל חל
 ןכ ,יקויתכ דגב איפ :יק דג אָּב יתכ דָנְּב +. 11 .שיח ,רדינק ייכ זיי ןכ -םַנְו איס .8 | ,טיוד ,י"ד 7 ,ףלגפפ

 אל הרסמב +.16 ,₪י ,אי ןכ .,יאָדּוְדדתֶא םַּג א"ס <. 15 | ,אי ןכ ,יקו 'תכ דָנ אָּב א"סו :ע"ת ,חל ,בל .בי .ט
 .אּוהַה ריבס +. 6 .קיספ ילב בֶקַעָי איס חילע רססנ



 אא > 8 תישארב 4

 יִתָחְפְש יִּתְתְנירָשִא ירכש םיהלא ןַתְנ הֶאְל רַמאָּתו :יִשימְח 5
 ששב דֶלַתַו הֶאְל דע" רהתו :רכששי ומש ארקתו ישיאל 9
 יִנלְּבְזי םעּפַה בוט דָכָז "תא! םיקלָא יִנֶבְז האל רָמאַּתְו :בקעיל 0

 רֶחאְו :ןלְבְו ומשתֶא ארקתו םִיִנב השש ול יִתְדְלְיִּכ ישיא ג
 עַמָשיִו לחרדתַא םיִהלָא רכזי :הָניִד ּהָמָשדתֶא אָרְקִּתַו תּכ הָדְלָי 5
 ףפא רמאפו ןִּב דלתו רהֶּתַו :ּהָמְחְרְתֶא חַתְפִיו םיהלָא ָהיְלַא 5
 יל הוה ףסי רמאל ףסוי ומָשְתַא ארק :יִתפְרְֶדֶא םיִהְלֶא ₪
 ןֶּבְלְדלֶא בקע רָמאַו ףסוידתַא לָחְר הָדְלְי שא יִקְו :רחא ןב 5
 רש ידָלודתַאְו ישא הָנִת :יצְרֶאְלּו ימוקְמדלֶא הָכְלֶאְו ינַחְלש =

 :ךיתדבע רש יִתְדְבַעְתַא עדי יּפ הָכְלִאו ןקכ ָךַתא יּתְרְבֶע
 הָוהְי ינכְרַבִיו יתשחנ ףיניעּב ןח יתאַצְמ אנדסא ןֶכל ילא רמי יז

 ;ד ד פד

 הָּתַא ויִלֶא רַמאַָו :ָנִתִאְו ילע ךרכש הָבְקְנ רמאיו :ַלְלְּכ
 יטעמיפ :יתא ךנקמ היקדרשא תאו ךיתְדבע רשָא תֶא ָתְעְָי 0

 התו יִלְגדְל דא הָוהְי ךרֶבִ ברל ץרפינ ינָּפְל ךְל הָיְהְרֶשֶא
 בקש רָמאָּמ ךלְֶָּתַא הָמ רַמאַָ :יִתיִבְל יִכְנָאְםִנ הָשָעָא יִתָמ ג

 העְרֶא הָבּשֶא הוה רֶבּדִה ילרהשעַתדםא הָמּואַמ יִלְְּתִתאְל
 | הָשלָּכ םֶשמ רַפָה םויה ךְנאצהלָכְּב רבעֶא :רָמְשֶא ָךְנאָצ 9

 הָיִהְו םיִשָּב דָקָנְו אִּלְטְו םיִכָשְּכִּב םּוחדהָשדלְכְו אּולַטְו דָקְ
 ףונפל יִרָכַשדלַע אובְתדיכ רַחְמ םוְּב יתקדצ יִּבדהַתְִעְ יִרְכש
 :יִּתֶא אּוָה בוננ םיִבָשְּכַּב םּוחְו םיִעָּב אּולָטְו דְקָנ ינְניִאדרְֶשִא לָּכ

 םיִשָיתהְדתֶא אּוהַה 'םויּב רפינ ִּדְרְכְדַכ יקי ול ןח ןֶבְל מאיו 5
 -רָשֶא לכ תאָלְמַהְו תוקנה םיִעָקדלָּכ תֶאְו םיִאְלַטהְו םידקעה

 תֶשְלְש רד םשָו ויני ןֶתיו םיִבָשְּכּב םּוחלָכְו וכ ןֶבָל 8
 ולדחקוו :תרָונה ןָבָל ןאָצתַא הער בקעיו בקעי ןיבו וניּפ םימָ
 תָבְל תולְצָפ ןֶהָּב לפיו ןומרפו וולו חָל הנבל לקמ בקע
 לַצַּפ רַשֶא תולקמההתַא גו :תולקמה"לע רשֶא ןְבְלַה ףשחמ
 ןאצה חַכְנְל תותשל ןאַצה ןאבֶּת רֶשֶא םיִמַה תותְקָשְּב םיִטָקְרב
 הי .,גי בי .ןכ +. 19 .רֶכָש שו וא רֶכָש שיא :רֶכָשֶשְי גיב +. 18 ,י"תו ש"ח ,אל ,אי ןכ ,ומשדתַא א"ס 8

 רָהמו איס :ייד .זיד ,גיד אד .גנ .בנ ,טמ ,המ ,גמ ,במ .טל חל .ול .דל .בל ,דכ בכ טי חי ,זט
 ןכ +. = .אי ןכ .יִצְרַאהִלֶאְו א'ס + 5  .ט"יד ,חייד .ז"יד "טד ,היד ,אמ גל ,אל .טכ .זי .אי ןב .הֶאל דע
 איס :טיוד ויטד ייד .ז'ד .א'ד ,גנ .המ .במ ,אמ .טל .חל ,ול ,דל ,בל ,בכ ,זי ,די 'גי .בי ,ט דבל אושב
 .ת"וד זייד זיטד .ויד ,היד ,גיד .ביד ,בנ .טמ .גמ .גל .אל .טכ ,דכ טי חי .זט ,אי ןכ .חתפ ףטח ינכְרביו

 ,מ ןכ .ףקמ אלבו אכרמ הָש א"ס +. 5 .ח'יד ,ז"יד ,זיטד ,המ ול ,בכ טי .בי ןכ .לודג ףקז הַתְעְו א"ס +. 0

 ימלשורי .יללהב ןכ +. ₪ .טמ ,חל ,דל ,בל .זי ןכ .ךפהמ הש איסו :י'ד .זיד ,ןיד ,גיד ,אמ.אל.טכ,טי חיננמ
 ןכ .התפ אלב אוש תותקָשב א'ס :חתפו אוש יטלשוריב ןכ +5 .סית ,עית ,בלןכ ,לֶכְו איס < 5 ,אלמ דוקְנ
 .גיד ,איד ,גנ ,המ ,אמ ,טל .בל ,אל .בכ .בי
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 39 ןאצה ,ןדלתו תולקמההלֶא ןאצה ּומָחִיַו :תותשל ןָאבְּב הֶנִמְחַַ
 4 ןאָצַה יִנָפ ןתיו בקשו דיִרְפִה םיִבָשָכַהְ :םיִאלטו םיּדְקְנ םיִדְמע
 םֶתָש אָלְו וַבְל 'םירדפ ול תש ןבל ןאָצְב םוחלכ דֶקְעְ"לֶא

 יג דתֶא בָהִָי םֶשְו תורְשַקְמה ןאָצְה םחידלֶכְּב היה ןָבְל ןאצדלפ
 2 תיטעקבו :תולקמפ הֶנְמַחְיְל םיִטְקְרּב ןאָצה ייעְל תוֶלְקִמַה
 4 ץֶרֶפיו :בקעיל םיִרָשקהְו ןֶּבְלְל םיפְמַעה הָיהְו םיִשָי אָל ןאָצה
 םיִלָמְנּו םיִדְבַעְו תוחְפשּו תובר ןאצ ולחיהיו דאמ דֶאְמ שיִאָה

 אל רַשָא"לָּכ תֶא בקעי חקלרמאל ןָבְלְינָביִרְבִדדתֶא עשו :םיִרמָחְ
 2 בקע ארו :הָוה דֶבָּכַהדלָּכ תא הֶשָע ּוניִבָאְל רָשַאְמּו ּוניִבְאְל
 8 "לֶא הָהְי מאיו :םושלש לּוָמְתַּכ ּומַע נְניִא הגהו ןבל יִנָּפִתֶא 5

 + חלשיו :ךִמע הָיִהֶאְו ףתְדלומְלּו ךיִתובַא ץֶראדלַא בוש בקש
 5 האר ןלל רַמאַיַו :ו;אצהלֶא הָרָשַה הֶאְלְלּו לתרל אָרְקִיַו בקעי

 יִבָא וקלאו םשְלש לָמְתַּכ יל ּונְניִאדיִּכ ןָפיִבָא נֶּפתֶא כנא
 ןֶכיִבִאִו :ןכיִבָאְדתֶא יִּתְדְבָע יחפדלֶכְּב יב ןקְעדי הֶנֶקַאְו זיִדְמַע הָיָה
 םיהלֶא :נְתְנְאָלְו םינמ תר יִּפְרְכשמתַא ףלָחְהְו יפ לָּתַ
 5 ןאָצהלכ ולו רכש היה םידָקְנ רמאי הפ ידע עְָהְל
 :םיִדְקְע ןאָצַהדלָכ ודליו ףרְכש הָיהְי םידקע רמאי הָכְדַאְו יד
 40 ןאצה םֶחָי תַעְּכ יִהָיַו :יִלִפַו םכיִבָא הנְקְמדתֶא םיקלַא לצו
 םידקע ןאצה"לע םילעָה ידעה הגה סלח אָרֶאְו יניע אָשֶאְ
 ג רָמאָו בלעי םולַחּב .םיקלֶאָ דאלמ ילַא רמאיו :םיִדְרְבּו םיִדְְ
 19 ןאצהד לע םיִלעָה םידַעָה לָּכ הארו ףיניע אָנאָש רָמאַיַו ינגה

 :ךל הֶש ןֶכָל רַשא"לָּכ תֶא יִתיאַר יּכ םיִדְרְבּו םידקנ םידקע
 ו יל ָּתרדְנ רָשָא הָבַצִמ םָש תְחַשְמ רֶשַא לֶא"תיִּב לאה יכנָא
 :ךִפדלומ ץֶרָאדלֶא בּושו תאוה ץֶראָהְמ אצ םּוק הפ רֶדְג םָש
 4 תיכְּב הָלָחְִו קלח ּונְל דעה ול הָנְרְמאתַו הֶאְלְו לחְר ןעתו
 ו "תֶא לכָאְדםִנ לאו וָרְכִמ יכ ול ּונָבָשְחָנ תורְכְנ אּוָלַה ניבא
 5 אּוָה ּונל ּוניִבָאמ םיִהְלֶא ליצה רֶשֶא רַשעָהְדלָכ יִּכ :ּּונָפְסַּכ
 .ח'יד .זייד .זיטד .היד .גיד ,גל ,בי ןכ .םישרג עמַשיַו א"ס =. ,אל .יתבר 'ק +. 45  ,הםַע ריבס 0

 ןכ +.85  .גיד ,גמ ,אמ ול ,גל .ט ןכ ,לוגס הנאו איס +. 6 .גיד ,בל ,אל ,די ,ט ןכו .רסח יִחַבא יללהב + 3
 איס + 15 = .סית ,ע"ת ,ש"ח ,רדינק י"כ 'ה ןכ ,רָשֶאַו אפ +.18 .'קו יתכ הלמ אדח לֶָאְתִַּב יאחנדמל ,יאברעמל

 .בל אל .טכ .רכ בכ טי חי .זט גי ,אי ,ט אגרד ןכ +. 5 | .ץית ,ש"ח ,רד"נק י*כ יכ ,בי ןכ .הֶּתִעְ

 תי וזה מד הידיההד גיד גתוד :גיד :איד גג בג ממי המ ממ .במ ואט .םל 10 00/0 מל
 .זי ,בי חנומ אוְלֶה איס :ט"יד
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 בקע סו :השע ףילא םיקלֶא מא רש 'לפ הפו ְָבְּו וז
 התֶאְו והנְקְמדלָּכתֶא גהְיו :םילמָּגְהלע וישְנדתֶאְו'ויְנְּב-תֶא אָשָיַו 8

 אוְכְל םֶרֶא ןרפְּב שכר רֶשֶא ונינק הנקמ שָכְר רֶשֶא ושְכְר"לָּ
 בְגִתַו ונאצהתֶא ו זגל לק ן בלו ןשָנַּפ הָצְרְא יבא קחי לא 9
 ימראה ןֶבל בלתֶא בקעי בנו :ָהיִבָאְל רשֶא םיִּפְרְּתַהדתֶא לַחְר 90

 קו ולרֶשָא ל אוה חַרְְ :אוה חב יכ ול דיג יב
 סב ןְלל רעו :רקלגה רק ופְתַא םשמ רקנה"תא רכענ

 רד וירחא ףדרינ ומע ויִחֶאתֶא חיו :בקע חֶרֶב ןפ ישילשה ₪
 ןֶבְלְדלֶא םיקלָא אָבִַּו :דָעְלִגַה רֶהָּב ותא קכְדִיו םיִמָי תַעְבש א

 בֶקְעְיִיסְע כדת <- רמה זול רַמאַו הְלְיִלַה םֶלָח יִמרָאָה
 רַהָּב ולָהֶאתֶא עָקֶּת בקעיו בקעידתַא ןֶבְל נשיו :עָרְהדע בוטמ 5
 ָתישָע המ בקעיל ןֶבְל רָמִאָיו והעלה רהָפ ויָחֶאדתֶא עת זכו -
 תאּפַחנ 5 :ברֶח תֶויבָשַּכ יִתנָּבתֶא גְַנִתַו יִבְבְלְ 0 בְָנתַו לז

 ףַּתַּב םיִרָשְבּו הָחְמְשּכ ךַחְלְשַאְו יל ּתְדְגהאְלְו יתא בְָנִתַו ארבל
 :ושע לכסה הָתַ יִתְבְְו נב קשנל ינְתְשַטְנ אָלָו :רנְכְבְּו

 יִלָא רמָא | שָמָא םֶכיִבָא יטלאו עַר םֶכּמַע תשע יד לֶאְלשי -
 לצד ּלָה הָתַעְו :עֶרדדע בוטמ בקעידםע רָכדִמ דל רמשה רמאל 90

 :יקלַאתַא ְבְנ המק ךיִבָא תובל הָּפְפְסַכִנ ףסכנדיכ כלה
 ףיַתונְבתַא לְֶַתְֶּפ יִתְרמָא יכ יתארי יִכ ןֶבְלְל רַמאָיַו בקע ןעיו 3
 לדרכה וניחא דג הָיִחְי אל ףיקלָאדתַא אָצְמִת רשא םע :יִמְעְמ 3
 *ןמל אביו :םֶתְבְנִ לָחְר יּכ בקעי עַדָידאְְו ףלחחקו יִדָמַע הָמ 5

 אָצְיו אָצְמ אָלְו תֶהְמָאָה יִתש לֶהֶאְבּו הֶאל לאש | .בהשדלָהֶאב
 םֶמָשִּתַו םיִפְרְּתַהדתֶא הָחְקְל -- :לחר לַהֶאְב אָבִיַו הֶאְל לָהאמ 4

 :אָצַמ אְלְ טאההלפהתא ל ששמיו םהילע בשֶּתו לַמָגַה רכְּב

 ךינפמ םוקל לכוא אול יכ ינדָא יניעב רחידלא ָיבָאדלַא רֶמאָתַו 5
 בקְעַיִל רַחַיו :םיפְרְּתַהדתֶא אָצִמ אלו שפחָיו יל םיִשָנ ךְרֶדְדיּכ א =

 יפ יתאָטַח המ לעטפדהמ ןֶּבְלְל רמו בקעי ןעו ןבְלִּכ בָרָ
 .כָּבתֶאְו וישגדתֶא ל"צו רחואמ םדקומ + גז  .בי .אי ןכו .הלודג אשולת לפ איס הילע רסטנ אל הרסמב +8
 איס 4 .חתפ בו יללהב .הגוטב ןכ +. 89 = .בכ ,זי ןכ ,ךפהמ תאו א"ס + 18 עת ,ש"ח ,רדינק י"כ יב ןכ
 ,רד"נק ייכ 'כ .בי ןכ ,דדַעְו א"ס +. 5  .ע"תו ש"ח ,רד"נק ייכ יא ןכ ,ףיִּבָא א"ס = 9 | ,גיד ,אל .בי ,אי ןכ .דעו

 שצ < | .גיד ול .בל .אל .טכ ,חי .זט ,בי ,אי ,ט ןכו .רסח יָתְַב יללהב ,ימלשורי ןכ + 5 .גידו
 שיח .חל ,דל ,בל ,אל .בי ,ט ןכו .הָמּו וחיריב = 6  .ה"ל קוספ ןמקל ןייע :ע"תו ש"ח ןכ .להאב שַּפַהָיַ
 .סית ,עית ,י"ת
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 ₪ דיִלָּכ לָּכִמ ָתאָצְמדהַמ יִלּכְדלָּכתֶא ּתששמדיכ ירח ּתְקלְד
 % םירשע ה :ונש ןיב יחיכויו ףיקאו יחא דָנְנ הפ םיש ףְתיִב
 :יִתְלָכִא אל ָךְנאָצ יליאו ולכש אל דיעו ףילחר מע כנא הָנָש
 3 םוי יִתְבְנִג הָנָשָקְבִּת יִדַּיִמ הָנֶטַחֶא יִכְנִא ףיִלֶא יִתאָבַהְדאְל הָּפִרַמ

 8 יִתְנָש ִּתַו הלָיְלּב חרק ברח יִנְלְכַא םֶיב יתיַָה :הֶלְיל יִתְבְְנ
 4 הָגְש הרשעהעפרא ףיתדבע ַתיִכְּב הגש םיִרשְע ילדה יניַעְמ
 תְרָשע יִתְרְכשִמתֶא ףלַחִתו נאצְּב םיִנָש ששו ףיִתְְב יִתְשְּב
 -<- 49 הָקַע יפ יל הָיָה קחצַי דחפו םָּהְרְבִא יהלֶא בָא יקלֶא ילול :םינמ

 זס

 :שָמֶא חכו םיִקְלֶא הֶאְר יפכ עָיגְידתֶאְו יִָעתֶא יִנְִחלש םקיר
 4 ינאצ ןאָצהְו יִנָּב םִיְנְבַהְו יִתְנְב תונְבַה בקעה לא רַמאָו ןבְל ןעיו
 םויה הָלֶאְל הָשָעַאְדהְמ יִתְנְבְְו אּוהליִל האר הֶתַאדרֶשָא לָכו
 < הָיְקְו התַאְו יגא תיִרְב הַתְרְכנ הכל הפו יּודְלָי רש ןָקיִנָבל וא
 8 בקעו רמאיו :הכצמ קסירוו ןבא בקע חקיו :דניבו יניב דָעְל
 :לגהדלע םַש ולְכאָיו לנדושעוו םיִנָבַא וחיו םיִנָבַא טק ייחֶאְל
  ןפל רמאנ :ד9לנ ול ארק בקע אקודהש רני ל וָלְדאְרְִַ
 8 הָּפְצַמַהְו :דָעְלַנ ומשדאְרְק ןכדלע םוה נבו יגיפ דע הזה לגה
 ₪ הָנַעְתִִא :והערמ שיא רֶתָסִנ כ כו יניב הָוהְי ףִצי רמָא רָשא
 םיהלָא הֶאְר ונָמַע שיא ןיא יתְנִפִלע םישָנ חַפַתְחםַאְו יִתנְּבִדתֶא
 פו הָבְצְמַה הָגהְו הוה לגה | הגה בקעיל ןֶבְל רַמאָו :ניבו יניב דע
 ₪ דאל יִנָאְדםִא הָבַצְמַה הָדְעְו הוה לגה דע דני יניּכ יִתיִרָי שא
 לגחהתֶא ילא רבעתהאל הֶתַא"ַאְו הגה לגההתֶא ףיִלֶא רֶבָעַא
 ₪ וטָפָשי רוח יהלאו םֶהְרְבִא יקלָא :הָעְרְל תאָזה הָבצִמַהדתֶאְו הוה
 ₪ בקעי חזה :קחצְו ויכָא דחפב בקע עבשוו םקיִבַא יחלא ּונניִב
 :רֶקֶּב ּוניִלָּיַו םחְל ּולְכאַָו םֶחְלְדלָכָאְל ויחֶאְל אָרְקִ רֶהָּב חַבְו
 בל ליו םהתַא דרכו ייתנו ונְבְק" קשנו" רקבפ "בל "םּכְש
 9 :םיקלָא יכָאְלמ יִבדשְגְפיו וכרדל ּךֶלֶה בקשו :ומקמל ןָבְל בש
 .ח"יד זייד .ז"טד י"ד ,זיד גיד אמ ,חל .בל אל ,טכ .דכ .טי ,חי זט ,בי איט ןכו .ץמק ףטח יינָע יללהב = ₪
 ןכ = < = יד .זיד ויד ,גיד ,בנ ,טמ ,אמ ,חל ,ול ,אל ,דכ ,זי .זט ,אי ןכ ,ףקמ אלבו חנומ ול איס <
 איפ . :ייד ,זיד ,ויד .היד ,גיד ,איד ,ג1 ,בג ,טמ ,המ גמ ,במ ,אמ ,ט ,חל ,טכ ,חי ,זי ,זט ,די ,ט עיבר

 ןכ .ןטק ףקז חנומ הָכְל הָּתַעְו טועימב :ט"יד .חייד ,ז"יד .ז"טד ולרל .גל .בל .אל .בכ שי ני ןכ .לודג ףקז דהֶּתַעְ

 הלמ אדח ןכ 0.6 = .עיתןכ וטקליו ל"'צ < 6 = טי ,חי .זט ,בי ןכ ,ילמד ילמ ָהיֶמיִרָינ טועימב :רסח
 .יאברעמל ןכו .ףקמבו תובית יתש דַעֶלַּג וחיריבו ימלשוריב .סופדה תואחסונבו י"כ בורב ןכו ,יאחנדמל

 .אל ןכ וכל קשנ רקגכ ל פפש אפ + ב
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 םוקמההםש ארקיו הו םיִהְלֶא הִחִמ םֶּאְר רָשָאְּכ בקעי רַמאַיַו 3

 :םִִגָחמ אהה
 ישרפ הָדֶש ריעש הֶצְרֶא ויחָא ושעדלַא ונָּפְל םיִכָאְלמ בֶקָעי חלש + ם

 רַמָא הָכ ושַעְל ינדאל ןורמאְת הָּכ רמאל 'םֶתא ןצָיַו :םודָא 5

 רומָחְו רוש יִליִהְיו :הָתְעְדדְע רָחֶאְו יתרנ ןֶבְל"םע בקע ךדְבע <
 :ךיִנשְּב ןָחְאצְמל ינדאל דיִנהְל הָחְלְשאְו הָחְפְשו דַבעְו ןאָצ

 םִנָו ושעדלָא ףיחָאדלַא ּונאְּב רמאל בקעידלֶא םיִכָאְלִמַה ובָשיו 7

 רצו דֶאְמ בקפַי אָריַיַו :ומע שיא תוֶאמדעברַאְו ףְתארקְל ךלה 8
 םילמנהְו רֶקּבַהדתֶאְו ןאָצהדתֶאְו ותֶאדרָשַא םַעָהדתֶא ץחפ ל

 והָכַהְו תַחַאָה הָנַחְמַהְדלֶא ושע אובְידםִא רָמא :תונָחמ ינָשל 9

 םַּהְרְִ יִבָא יהלֶא בקע למאיו :הטילפל ראשה הנחמה הִָהְו וס
 ָףְתְרלוִמְלּו ָךְצְרַאְל בוש ילֶא רַמאָה הָוהי קחי יִבָא יקל

 ָתיִשע רָשָא תַמָאָק"לְּכִמּו םיִדָסַחַה לָּפִמ יִתְנטַק מע הָביִפיִאְו גג
 ינשל יִתיִיָה הֶפַעְו הוה ןדְרָיהדתֶא יִּתְרַבְע יִלֶקמְב יִכ ָדְבַעְתַא

 אִבְיְַּפ ותא יִכנִא אָרְיְיִכ ושע די יִחֶא ךימ אָ ינליצה :תונַחַמ 9
 "תא יִתמְשְו מע ביטיא בטיח ּתְרמִּא התַאְו :םיִנְכִ"לע םָא נפה 9
 אוהה הֶליְלִּכ םש ןֶליַו :ברמ רֶפְסידאְל רָשֶא םיַה לוחְּכ לעְרז 4
 םיִשָיְתּו םיִתאָמ םיזע :ויִחֶּא שעל הָחְנִמ רב אָבַהְדְזִמ חקיו 15

 סבו תוקינימ םילמג :םיִרָשַע םיליאָו םיַתאַמ םילחר םיִרָשע א
 סרו םירשע תנתא הָרָשִע םיִרָפו םיִעְּכְרַא תורפ םישלש

 ורבע ויִדָבְעְהלֶא רָמאַ ודַבְל רֶדָע רדע וידְבעדדִיּכ ןתיו :הְרשַע וז
 רמאל ןושארקחתא וצוו :רדע ןיבו רדע ןיּכ ומישּפ חוו ִנָפְל 8

 יִמְּו ךֶלַת הָנִאְו התא-ימק רמאל לאו יִחֶא ושע ףשְנַפַ יכ
 ינדאל הָחּולש \אוה החְנמ בקפיל ףדבעל ּתְרַמְאְ :ִּיִנָפְל הלא ופ
 ישיִלַשַהתֶא םּג ינשההתַא םַג ויו :ּוניְרַחַא אוהדםנ הו ושָעְל 90

 ןורּבְדִת הָּוה רֶבָּדַּכ רמאל םיִרְדְַה יִרַחֶא םיִכָלֶהַהְדלָּכתֶא םג
 ,ע"ת .שיח .רדיינק י"כ יב ןכ .ןאצו א"ס +.6 .א"כ קוספ דע 'א קוספ יא ןמיס הידבועב הידבוע ןוזח הרטפה +. +
 ,איד .גנ ,בנ .המ .גמ ,אמ ,טל ,חל .ול .דל .טכ ,דכ ,טי ,זי ,זט ,די ,גי אי ,ט גתמ ילב ןכ +. 7  ,ר"תו ס"ת
 ןכ +. 19  ,ט"יד ,ח"יד ,ז"יד .ז"טד ,טמ ,במ ,גל ,בל .אל .בכ חי ,בי ןכ .גתמ -ַעַבְרַאְו א"ס :י"ד ,ז'ד ,ו"ד ,ה"ד ,גיד

 ,בי .ט ןכ .עיבר יִתְנַטַק איפ +. 31 .גיד .ביד .בל ,דכ .חי ,בי ,אי ןכו ,ימדק דוי יפח הָביִטָאְו ימלשורי ,יללהב
 א"ס :סופדה תואחסונבו י"כ בורב ןכו ,וחיריב יפר ןכ ז- 11 = ,ייד .זיד ,גיד ,איד ,במ ,אמ חל ,בל .זי זמ

 .טל .ול .חל .אל .טכ .דכ .טי .זט ,די .בי ,אי .ט פר ןכ +. .חל .דל .בכ ,טי ,זי .אי ןב ,שגד ילְקַמְּב
 .במ אמ .חל ,דל ,גל .בל .בכ ,חי ,זי ,גי ןכ .שגד ְשְגַפַי איס :הייד ,גיד ביד נג בג ,טמ המ ,גמ
 .איד ,במ .אמ .ול .דל ,שי .זי ,אי ןכ ,דבל ןוטק ףקזב םיכלהה איפ +. ,ט"יד ,ז"יד ,ו"טד ,י"ד ,ז"ד ,ו"ד ,גיד א"ד
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 21 ּונירַחַא בָהש בע הגה 2 םָּתְרמָאְו ותא םֶכאְצמְּב ושעלֶא

 ּפפ -הל ל ל או יפיע ז החנמה רבו :ינפ אשי .ילוא ו
 9 יִתָשדתַאו וישְנ יִתְשדתַא חקו אוה הל לכ םקיו :הֶנַחַמַב אּוָהַה
  םחקיו :קּבָי ךבעמ תֶא רבע וידלי רַשָע דקַאתֶאְו ויָתחָּפש
 5 וְךַבְל בקעי רתָויו :ול"רָשַא"תֶא רבעיו לחְנהדתַא םֶרְבעָיַו
 8 "ףַכְּבַעַנַיו ול לכָי אָל יִּכ ארו :רחַשה תולע דע ומִע שיא קבָאַיו

 וז הָלָע יפ ינחלש רָמאַוו מע וקְבָאהְּב בקע ךרודףפ עקפו כר
 ₪ "המ וילא רמאו ּיִנָתְכרְבִסִא יִּכ ךסלשא אָל רָמאיַנ רחשה
  "םא יִּכ ףךמש דש רַמָאְו בקענ אֶל רמאיו :בקעי רַמאָינ ךמש
 30 בעי לאשיו :לָכּותַו םיִשְנִאהִעְו םיקלָאדסע יִרָשדיִּכ לֶאְרְשי
 דרבי ימשל לֶאְשת ה הָמְל מא ףמש אָגהְדָיִנַה מאי
 31 םיהלָא יִתיִאְרְחיִכ לאי םוקמה םש בקע אָרְקיַו :םָש ותא

 32 תֶא רָבָע רשָאּכ שמשה ולר :ישפנ לצו םיָפלֶא םִנָפ
 3 "תֶא לֶאְרשידינב ולכאיחאל ןכדלע :וכרידלע עָלצ אּוהְו לֶאּונּפ

 ךרויףכפ עגנ יּכ הוה םויה דע ךרוה ףכ"לע רֶשֶא הָשַה די
 גל ומ אפ ושע"הגהו ארי ויעע בקע אשה :השןה דינְּב בקע
 יתש לעו לחרדלעו הֶאְלְלַע םיִדלְוהתֶא ץחיו שיא תואמ עפרַא
 9 האלחתַאְו הנשאר ןקידלוהתֶאְו תחְפשַהְדתֶא םשָ :תוחּפְשַה
 5 םקיגפל רבע אקו :םִיגרָחא ףפוידתֶאו לחְרתֶאְו םינרחא ָהידָל
 + ושע ץרח  :ויחֶאדדע ותשנדדע םיִמָעּפ עבש הָצְרַא וחתשיו
 5 ויניעדתֶא אשיו :ּוכְבַיו והכשיו ודאוצהלע לפיו ּוהְקְּבַחְיְו ותארקל
 םיִדָליַה רמאיו ךָל הָלֶאְיִמ רָמאָיו םידְלְיַהתֶאְו םישָנַהדתֶא אָרַיַ
 6 ןָידְל הֶנַה תוחָפְשַה ,ןשנתו + ךַדְבעְדתֶא םיִהלֶא ןְנָחְדרֶשֶא
 ל לחרו ףסוי שגנ רחאו ווחפשיו הידליו האלדםג שנתו :ןיוחתשתנ
 9 רמו יִּתְשִּפ ךשַא הוה הָנְחַמַהילְּכ ךל ימ רָמאיו ווחְּתְשיו

 קלדנןה -

 ,ע"ת .ש"ח .אל ןכ ,דלָכתא איס ז. א | .אּוהַה ךובס +.  .'ד יו ליעל ןייע :אדח הלט ןכירחאו איס +
 זיד ,ויד ,גיד ,א'ד ,מ ,חל ,ול .טי ,זי .זט ,גי ,אי ןכו ,גתמב דבל דמלה ףֶחַלַשֶא וחיריב ןכ +. ₪  .ר"תו סית
 ויד ,איד ,גנ ,בנ המ, ו ₪ .רל 5 ,בכ חי זי זט 0 9 .טיוד ,ח"וד ,זיוד ,זיטד ,י'ד

 .ט"יד ןמ רב סופדה תואחסונבו י"כ - 8 יגה
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 -רֶשַא דל יהי יחָא בָר ילדשי ושע רַמאַַו :יִנדַא ניִעְּב ןֶחדאצמל 9
 תְחְְל ףינַעְב ןח יִתאְצְמ אנא אָנ"לֶא בקע מאו :ךָל גס

 :יִנָצְרֶתַו םיָהְלֶא ינפ תֶאְרּכ דיפ יִתיִאְר ןפ-לפ יפ יֶדַימ יִתָחְנִמ
 -יִלחשָי יִכְו םיִחְלֶא ינחהיִּכ ךְל תאָבִַה רָשֶא יִתְכְרְבתֶא אָנְחק וג
 רַמאַיַו :ףדגנל הָכְלַאְ הָכלְ העְסִנ מאו :חקיו ובדרְצְפַַו לל%

 ילָע תולָע רֶקְּכַהְו ןאַצהְו םיִּכְר םידליהדיכ עד" .ינדא ולא
 ודבַע ינפל וודא אָנדרֶבִשְ :ןאָצַהלָּ ּותַמְו דַחֶא ם .םּקָפדו 4

 םידליה לר ינָפְלדרֶשֶא הָכאָלְמַה לגַבְ יִָאְל הָלַהְנְתֶא יִנָאְו
 -ןמ ףִמַע אָנהְניִצִא ושע רמאיו :הריעש ינדַאהלֶא אבְאִהרֶשַא דע 5

 םּיּכ בָשּוַו :ינדַא ניב ןֶחְראָצְמִא הָ הָמְ רמאוו יִּתִא רַשֶא םָעָה 6
 תִיָב ול ןֶבַיַנ הֶתַכָס עָסָנ בקעיו :הריעש וָּכְרדְל ושע אּוָהַה וז

 :תיּכְס םוקְפַהְ"םש ארק לע תכְס הָשָעוהְנְקִמְלּו
 ם םֶרֶא ןדּפמ יִאבַּכ ןעָּכץֶרָאְּב רֶשַא םבש ריע םֶלֶש בלע אביו 8
 ולא םָשהֶמנ רַשֶא הֶלְשה תָקָלחתֶא ןק רעה יִנָּפחתֶא ןחיו גפ
 *ארקיו חכזמ םשדבציו :הטישק הֶאְמְּב םכש יִבָא רומחהינֶּב ךימ 0
 הֶאְלתַּב היד אָצִּתַו :לֶאְרשי יהלָא לֶא ול דל

 ֶּב םֶכָש ּהָּתִא אְריַו :ץֶרָאָה תונְבַּב תואְרל בקעיל הָדְלי שא
 קכדפו :ָהְנעיו התא בכשיו התא חקיו ץֶרָאָה איש יוחה רוָמָח
 :ףענה בלחלע רָּבדְו רענההתֶא האו ,בקעיחתב הָנידְּב ושָפִנ

 תאוה הָדְלִיַהתֶא ילד חק רמאל ויָבָא רומָחְדלֶא םֶכְש רַמאָיַו 4

 והנקְמחתַא ו וינְבּו יתב הָנידדתַא אמט יּכ עמש בקע :הָשאְל 5
 בֶקעידלֶא םָכָשדיבַא רומח אציו :םאּפ"דע בֶקעְי שָרַחַהְו הָדָשּב <
 םיִשְנַאָק ּובָצְעְתִו םֶקְמְשַּכ הָדָשהְהְזִמ ואב בלע נבו ותא רָבַדְל ד

 בקעיחתבהתֶא בכשל לא שיב הָשַע הלב יכ דאמ ם-ל רח

 ושפנ החשק ינב םכש רמאל םקא רומח רפרוו השי אל ןכו
 הּנּתִת םֶכיִתְנְּב ונא ָנתחְתִהְו :הָשָאְל דל התא אנ ּונָת םֶכְִבְּב 9

 גג .בג המ ,נמ .במ אמ ,מ .טל חל .דל ,גל .בל .טכ ,בכ ,טי ,די ,גי ,בי ,אי .ט .תנומב ןכ < ו
 .טייד .היד .טמ הל .אל ,דכ ,חי .זי ,זט ןכ ,הנוגנ אלבו ףקמב -יִּבא"ס :ה"ידוז "יד,ז"יטד,י"ד,זיד ויד ,ג"ד ,איד

 ןכו .הצומק ןונ הלהְנתא יללהב ,לוגסב גותמ ףלאה הלהנתַא וחיריב +. 1+  .ע"תו ,שיח ןכ .םיִתְקַפְדּו ליצ +.
 .חי ,זי .זט אי ןכ .ףקמ אלבו אכרס אָצְמָא איס 15 = = .טייד ,ויד ,ביד ,ננ ,בנ ,טמ ,המ ,גמ טל .גל .גי

 :הֶרַעִנִה 'תכ רענה + 5 +7] 2 = .םופדה תואחסונבו י"כ הברהב ןכו ,ףקטב דאָרְקִיַנ יללהב ןכ +. ,חל ,בכ
 .בכ ןכ .ריבת אכרמ םכָש רָמאַיַו איסו ,מ ;חל-,ול ,םי זי ,גי אי ןכ .ריבת אגרד םָכָש רמאָיו א"ס + .יק

 :איד .גנ :בג טמ .המ ,במ :מ ,טל ,דל .דכ ,בכ .טי .גי ןכ ,אלזאו אמדק בלוב איס +1 .דל .בל ,אל
 .היד גיד .איד .טמ ,אמ ,ול ,דל .אל .טכ ,דכ בכ ,טי ,חי .זי ןכ .ףקט אלבוחכומ תב א'ס +1 .ייד זיד ,גיד
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 גט םָפיִנפל היה ץֶרָאְקְו ובָשָת ּונּתַאְו :םֶכְל וחְקִת ּוניִתְנְּבדתֶאְו ול
 1 היחאדלאו ָהיִבָאלֶא םכש רַמאָיו :ּהב ווחאהו ָהּורָחְסּו ובָש
 19 רַהְמ דאמ לע וברה :ןּתֶא ילא ּוךֶמאּה רשאו םיִניָעּב ןֶחאָצְמִא
 13 ונעו :השאל רענההתֶא ילדותו יל ּורמאת רשָאּכ הָגְתֶאְו ןֶּתִמּו
 תֶא אמט רשא ורדיו המְרמָפ ויבָא רומָחתֶאְו םָּכָשדתֶא בקעוינב
 14 תתל הוה רבְּדַה תושעל לכונ אל םהילַא ּורָמאיו :םֶתחַא הָניד

 גג תאמה ונל אוק הפְרָמייִכ הֶלְרְע ולדרָשא ש"ֶאל ינמחַאתַא
 6 לניִתְנְמתֶא ּונְתְנְו :רכָנלַּכ םכְל לָמהְל ּונמָכ ּויַהּת םֶא םֶכְל תא

 גז דםִאְו :דָחֶא םעֶל ויִיָקְו םֶכְתִא ונְבשְיו ונלדחק) םֶכיִתְנְּבתֶאְו םֶפְל
 ₪ וכמייו :ְּכֶלָהְ וָּתּכדתֶא ּוטָחְקְלְו לומהְל יניִלַא ועְמְשִת אל
 9 לענה רֶחאדאָלְו :רומָחְְִּב םֶכְש יניעְבּו רומח ניִעְּב םֶהיִרְבִד
 זויִבָא תיּפ לָכִמ דּבְכְנ אּוקְו בקע" תב ץֶפָח יק רָכְּדַה תושעל
 90 םֶריִע ישֶנַאהלֶא ְּרְּבדְיו םֶריע רעשדלַא נב םכְשּו רמָח אָבָ
  ורחסיו ץֶרָאְב ּובְשְיַו ותא םה םימלש הָלֶאָק םיִשְנֶאָה :רמאל
 םישנְל ונלדחקנ םֶתְנְבתֶא םהינפל םיִדָיתַבַחְר הגה ץֶרָאָהְו ּהָתא
 ש ּנְתֶא תָבְשל ישא ונְל ותאָי תאזָּב-ּדַא :םהְל ןתנ ּוניַתְְּבדתֶאְ
 3 םקנְלִמ :םי ילמנ םה רַשֶאּכ רֶכְזְזלָּכ ונְל לּומהּב דַחֶא םעְ תויהל

 נא בש םֶקל הֶָתוֶאִּנ א םק ונל אולה םֶּתמַהְְדלָכְו םעְקְ
  "לָּכ ולפיו וריע רעש יִאְציילָּכ ּונָּב םֶכָשדְלֶאְו רומָחְלֶא ּוָעָמשיַו
 2 םיִבָאַּפ םֶתּויָהּב ישילָשַה םייִב יהו :וריע רעש יִאְצידלְּכ רו
 לע ּואְבִנ ופרח שיא היד יחא יולו ןועמש בקעיינְבינש וחקינ
 6 "יפל ונרֶה נב םכשחתַאְו רומחדתַאְ 0 ונרהיו חטּב ריִעָה
 "לע ּואָב בלע ינפ וואציו םכש תיבמ הָניִדדתֶא ּוָחְקִיַו בֶרָח

 ₪ םֶָקְבִתַאְּו םנאצהתַא :םֶתְוחֶא ואט א ריעל וכו םיללסה
 9 "לָּכְתֶאְו :וחקל הָדָשַּכ רָשָאדתֶאְו ריִעְּבִ"ִרֶשַא תאו םָהיִרְמְחתֶאְ

 .דכ .בכ טי וי ,זט ני בי ,אי אכרמב ןכ +. 11 .במ וחל .בל .אל .דכ חי זי .בי ןכ .ּוזָחַאַהְו א"ס < 6

 ,גיד .המ .במ ול .דל ןכ .אגרד שאו איס :איד .גנ בג ,טמ ,גמ ,אמ ,מ טל חל גל אל .טכ
 ,טי ,זי ,זט ,אי ןכ .ףקמ אלבו חנומ תַבָּב א"ס +. 89 = .'ק הָרְעְגַה .'תכ רַעְנַה +. 5 | .טייד ,י'ד ,זיד ,ויד ,היד

 ,ימלשורי ןכ +. ₪ = .ם"ת ,ץ"ת ,ש"ח ןכ ובו ל"נ < ₪ ,ייד .זיד .ויד ,גיד ,איד ,דל ,בל ,אל ,טכ ,דכ .בכ

 הניגנ אלבו פקמ ןכ +.5 ש"ח ,גיד ,בל ,אל ,גי ,בי ,אי ,ט ןכ ,אלמ ו .רסח לטָהָּב יללהב

 תגומ ּיִנָש א"פ :י"ד ,זיד ,ויד ,ה"ד ,ג"ד ,א'ד ,גנ ,בנ ,טמ ,המ ,גמ ,במ .טל .דל ,דכ .חי .זָי .זמ ,די .גי

 יב ןכ ,ינְבּו א"ס +. ,ט"וד ,ח"יד ,ז"יד,ז"טד ,אמ ,מ ,חל ול .גל .בל .אל ,טכ .בכ ,טי ,בי ,אי ןכ .ףקמ אלבו

 סמ ,המ ,גמ ,במ ,אמ ,טל ,טכ ,דכ ,חי ןכ ,חנומב 'הה םיִלָלְתַה א'ס + טז .ס"תו ע"ת ,ש"ח ,רדינק י"ב
 .ס"ת .ע"ת ,ש"ח .רל אל ןכ ,חתֶאְו איס + ₪ ,י'ת ,ט ןכ ריעההתֶא א'פ + לז .ייד ,ז"ד ,היד ,גנ בב

4* 



 אאא]זט 30--אאאט 6 תישארב 0

 :תִיּבּכ רשְא"לָּכ תֶאְו וובָו בש םַהיִשְנתֶאְו םֶּפטדלָּכתֶאְו םליח
 בַשיִּב ינשיאבהל יתא םִתְרכע *ולדלָאְו ןועְמשדלָא בקעי מאיו 20

 יִתְדַמְשְנו ינּוכַהְו ילָע ּוָפְסֶאְנְו רפְסִמ יִתְמ יִנָאְו יזרפְבּיִנָעְנְּכּב ץֶרֶאָה
 :ּונתְוחַאדתֶא הָשעְי הנוזכה ורמאיו יִתיִבּו ינָא ג
 -השעו םַשדבָשְו לֶא*תיִב הלע םוק בכעהלֶא םיהלֶא דָמאָ הל

 רַמאַיַו :ףיִחֶא ושע ןנפמ ִחְרְכְּב ףילא הֶאְרְגה לֶאְל חב םֶש ?
 רשא רכה יהלֶאדתַא ּורסה מע רשָא"לָּכ לֶאְו ותיִּבלֶא בקע

 *תיכ הֶלַעו הָמּוקְנְו ּ:םֶכיִּתְלְמְש ּופיְלָחִהְו ּורָהטהְו םֶכָפְתְב %
 ידָמָע יַהָיו יִתְרַצ םויַּב יִתא ָהְנַעַה לאל חפומ םשדהשעַאו לא

 רַשֶא רֶכְנַה יהְלֶאדלָּכ תא םכעדלא וניו :יתכְלה רַשֶא רד +

 הלא תחת בקָעַי םִתא ןִמְטִיִנ םֶיִנְאְּב רשֶא םיִמָנִהְתֶאְו םדָיְּ
 רַשֶא םירָעָקְדלע םיהלֶא תֶּתח | יהיו ושפיו :םֶכשדםע רֶשֶא 5
 השא הול בקע אכו :בקעי ונָּפ יִרָחֶא ופדְר אלו םַהיִתְוְביִבָס 6
 "םש *ןֶבָיו :יִמַעדרָשֶא םעָהלַכְו אּוה לַא"תיִב אוָה ןעָּכ ץֶרֶאְּב ד

 לש <י-

 םיהלַאה ליִלָא ול םָש יִכ ל"ת לא קמ ארק חַבְזמ

 סנש 7

 תו ןולא ו ימש ארק 6 תחת .פאיתובל

 פ "רַמאַָו :ותא ךרֶבְינ םֶרֶא ןדפמ ואְבְּב דע בֶקָעְילֶא םיקלֶא ארי 0
 ילארָשידםא יִּכ בסלעי דוע ףמש ארפידאל בסלעי ּךמש םיִקלֶא ול

 ד: ְּ < ו" 2 - ו | 2 .- שנה

 לא יִנָא םיהלֶא ול"רמאיו :לארשו ומשדתַא אָרקיו ךמש הָיהָי ג
 :ואצי ףיצלחמ םיִכְלְמּו ממ הְַָי םיוג לקו יונ המר הָרָפ ידש

 ךערולו הָנִּתִא ףל קחצילו םקְרְבאל יתְקְנ רשא ץֶרָאְקתַאְו ג
 רכדְרָשא םקמּכ םיקלא וילָעמ לעו :ץֶרָאְהתַא ןתֶא ךיִרְחֶא ו
 ןֶבִא תַבָצְמ וּפִא רַּכִדִדִרֶשַא םוקָמְּב הָבִצִמ בלע בצו וְתַא 4
 םוקמַה םשדתַא בלעי ארקיו :ןמש לע קציו ךסנ היִלָל ךפמנ 5
 דועדיהיו לא" תיבמ לעסיו :לֶא"תיב םיִקלֶא םש יִּתֶא רָּכִּד רָשֶא 6

 ,מ ,דכ ,חי ןכו ,יסחד יסח ּונָתְתֶא ימלשורי .סופדה תואהסונְבו י"כ בורב ןכו יללהב ןכ +. 3 .יתבר ז <
 .גידו ,טכ טי ,בי אי ןכ ,ילסד ילמ ּוניַתְוחֶא א"סו :בל זט ,ט ןכ .,דוי ילמ ּוניִתְחֶא א'ס :אמ

 רָשָא איס + 5 יט ג"כ לועל ןייע :דבל אושב ןכ + 9  .'קו 'תכ הלמ אדח לֶאְהִּב יאחנדמל 8 וה
 ןכ +. 5 | .דכ ,בי ןכ ,הנוגנ אלבו ףקמ -רֶשֶא א'ס :איד ,במ ,אמ ל .בל ,טכ ,טי ,זי ,זט ,אי ןכ ,חנומ

 לֶאְתיִּב יאהכדמל +. + 85 .חל .דל .בל .דכ ,בכ טי בי ,אי .ט ןכו .רסח םֶהיִתַביִבְס ימלשורי ,יללהב
 ,אמ .בל אל .טי .זט ,אי ןכ .הבְזִמ םָש ןַבָיַו א"ס +. 1  .ט ןכ ,סֶּכָש ריע הזול א"ס +. 6 .'קו יתכ הלמ אדח
 ,י"כ ש"ח אל ןכ ,ויחא ושְע +. ז | .ויד ,מ .נל ,טכ ןכ .חַּבְזִמ םֶשְןֶבִיַו איסו :ח"יד ,ז"יד,ז"טד,ויד ז"ד ,ג"'ד ,א"ד
 .'קו 'תכ הלמ אדח לופוממ יאחנדמל +. 6 .'קו 'תכ הלמ אדה לַאְהיִבְל יאחנדמל +. 8 .ם"ת ,ע"ת ,י"ת
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 וז יהו :התדְלְּב שקתו לֶהְר דלתו הָתָרפֶא אוכל ץֶרָאָהתַרֶבּכ
 הזדםנהיפ יארותדלא תדלימה ּהָל רמאתו ּהָתְדַלְּב הָתשְקַהְב
 ג יבָאְו יואב מש אָרְקִּתַו הָתַמ יִכ ּהָשֶפִנ תאצְּב יהו ב ךל
 9 תיִּפ אוָק הָעְרַפֶא ּדְרְדְּב רבקתו לָחְר תַמָּתַו ןימפב ולדאָרְס
 00 לָחְרְ"תרְבק תֶכָצַמ אוק הקרבק"לע הָכַצִמ בקעי בצי :םֶחְל
 2 וחש הע" לדְַמְל הֶאלַהִמ הלא טו לארשי עָפיַו :םויהדדע

 יהְָלְּבדתֶא בלעיו ןכואר לו אוהה ץֶרָאְּב לאָרְַ ןֶפשפ
 םיגָש .בָקעינב וחמ לארשי " עמו  ויבָא * שָנְליפ
 ₪ רכשו הדוהיו יולו ןועמשו ןכואר בקע רוכב הֶאל יב :רָשָס
 5 ןַּד לחְר 'תֶתפש 'הֶהְלב 'ִנְבּו :ןמָנְבּו ףסוי לַחְר יִנָב :ןּולְב
 8 ךָשֶא בלעי נב הֶלַא רַשָאְו ַדֶּג הֶָאְל תחפש הָפְלְו יִנֶבּו :יִלֶּתַפִנְ

 וז תיק אָבְִמ ויכָא קתצידלא בקש אנ ּוָרא ןדפּפ ולדדלו
 9 קחַצי ימָ ויהיו :קחציו םקְרְבַא םשדרָנדרָשֶא ןורְבָח אוה עּפְראה
 99 ןקז ויִמַעְדלֶא ףסאיו תמו קַחְצִי עונו :הָנְש םנמשו הָגְש תאמ
 :וינֶּב בקעיו ושע ותא 'ּורְּבְקִיו םיִמָי עכשו
 ול 2 ןַעְנּכ תונפמ וישָנחתֶא הקל ושע :םוְדֶא אּוה ושַע תלת הֶלַאְו
 :יוחהןועְבַצהתַפ הֶגְעתַּב .המבילהַאדתאו יתחה ו וליא"תב הָדָעַתֶא
 ג "תֶא ושעל הָדַע דלתו :תויָבָנ תוחֶא לאָעַמְשִיתַּ תַמשָּבדתֶאְ
 5 שיעידתא הָרְלְ הַמָביִלָהֶאְו .:לַאועְר"תֶא הדל תַמְשְבּו פיִלֶא

 גן ץֶראּב ולדודלי שא ושק נב הלא חרְלתאְו םֶלְתֶאּ
 6 ותיב תושפִנדלָכדתֶאְו יִתְנְּבתֶאְו וְנְבתַאְו ויִשנתֶא וֶשע חקינ
 ץראּב שכר רשא וינקלָּכ תֶאְו ותְמָהְבְדלָּכדתֶאְו ּוהָנְקִמְדתֶאְ
 ז תפשמ בֶר םשוכר הָיָהְדיִכ זויחֶא בקע ינפמ ץֶראהלַא ךליו ןענָ
 :םקינקמ יִנּפִמ םֶתא תאשל םֶהיִלּנִמ ץֶרֶא הָלְכְי אלו חי
 לָמְר דָלָהַו א"ס ,וחיריב ןכ +.36 .חייד ייד ,זיד .גיד,במ ,דל .חי ,בי ,ט ןכו רסח אבל ימלשורי .וללהב ןכ +6
 ןַמָינְב וללהב +.18 .אלמ ּהָתְושְקַהְב יטלשורי ,יללהב ןכ +.גז .ייד ,ז'ד ,ויד ,גיד ,במ ,אמ ,דל .אל ןכ ,שָקתַו

 א"ס ז.2  ,ויד ,ג'ד ,גנ ,אמ .רל גל ,בי ,ט ןכ ,תֶרָפָא א"ס +. 9 גיד ,מ ול .דל ,אל .זט .די ,בי ןכו ,רסח

 .טב .רכ .טי ,חי ,זט ,ני ,אי ,ט תוניגנ יבב ןכ + פג .יק ולָהָא ז. 91 = גיד ,בל ,אל .רכ .בי אי ןכ איה

 .ט"יד .ז"יד ,ז"טד ,ויד ,היד ,בנ ,טמ ,במ .נל

 .י"ד .זיד ול .בכ ,זי ןכו .קוספ עצמאב קספ לֶאְרְשִי עמשיו ויִבָא שְגְלַּפ הֶהְלַּבדתֶא בָּפְשַו ןגונמ יברעמל

 וחייד גיד ,איד .תל ןכו .קוספ ףוס : :לאְרש עטשוו וִיְבָא שג ל יָפ הָהְלַּבִתֶא בַכַשִיַו ןגונמ ינדמל

 י"ב ,זןכ ּודָלְ איס 5.5  ,ס"תו ע"ת ,ש"ח ,ם ןכ ,ינְבּו א"ס + 5  ,רכששיו וא רֶכָש שיִאְו - רָכְשֶשִיְו אנ 3

 ,וא רב איס +. 5  .מ .גל .אל .טכ ןכ לֶחְר תחפש הָהְלַב נְבּו א'ס +. 5 ,ס"ת ,י"ת ,א'ת ,ש"ח ,רדינק

 .ס"ת ןכ ,ריִעָש ץרא לינ ז.6 .'ק שּועְו תכ שיִעָי +.5 .ס"תו ע"ת .ש"ח ןכ 0% .9 ,ול .המ .אל .טי ןכ

 .י"ד ,ז'ד .גיד ,.טמ ,במ ,הי ,זט ,ט ןכ ,ויו יסח םֶהיִרְגְמ א'ס 1

4 7 



 +צאאטז 8 תישארב 4

 יִבָא ושע תודְלִּת הֶלֶאְו :םִוְדֶא אּוה ושע ריעש ' רהב ' ושע' בשיו 5
 תשא .הדעדוב ו ופילא ושעדינב תומש הָלֶא :ריעש רַהְּב םוְדֶא 0
 רמוא ןָמיִת פלא ְב ויהיו ?ושע תשא תַמְשָבְְֶּב לאשר ושע גג
 דלתו ושעדּב ופילֶאְל שנפ הָתָיָה ו עַנְמִתְו :ןנקו םָּתְעִנְו ופְצ 9

 לאשר ינב הֶלֶאְו :ושע תשא הד ינב הלא קלָמעְחתַא זפיִלָאְל
 ויה הָלֶאְ :ושע תשא תַמְשב נב ּויָה הלא הזמו המש חרוו תחנ 4

 -תֶא ושעל דלתו ושע תשא ןועְבצְחתְב הנפדתב הָיָה יב
 רוכְב ָפיִלֶא ינַב ושעדינב יפולא הָלֶא :חרקחתַאְו םלֶעַיתֶאְו שלי 5
 חרק "ףולא :זנק ףולא ופצ ףוקא רמוא ףולא ןֶמיִת ףולא וש 6

 הָלֶא םדָא ץֶרָאְּב זפיִלֶא יפולא הלא קלַמַע ףולא םָתַעַּ ףולא
 ףּולא חרַז ףולא תחנ ףולא ושעדַּב לָאּועְר יִגֶּב הֶלֶאְו :הָדָע ְנֶּב גז

 יִנָפ הלא םּודָא ץֶרָאְּב לאוער יפולא הלא הֶזִמ ףולא הָמש
 - שש - ושע תַשֶא המביא נב הלא גושע תשא תַמְשָב

 לש עוז

 הלא .:םודא .אוה ו 6 ושעהינב .-- -

 ןושדו :הנעו ןעְבצְו לכושו ןמול ץראה יִבְשְו ירחה ריעשהנֶב
 דוגָמ ויהיו :םודָא ץֶרָאְּב ריש יב ירחה ופולא הלא ןשידו רָצָאְו

 תַחָנְמּו ןולע לבוש נב הֶלֶאְו :עְנְמִת ןטול תוחאו םָמיִהְו ירח ןָול ₪
 רָשֶא הֶגָע אוק הנו הָיִאְו ןועבצחינב הלאו :םנאְו ופש לכיעו ₪
 הָלֶאְו :ויִבֶא ןועבצל םיִרמחהדתַא ותעְרּב רָּבְדִמּכ םִמָיַהדתֶא אָצְמ 5
 ןָמְשִאְו ןֶדִמַח ןשיד ינָּב הָלֶאְו :הָנעְ"תב הָמָביִלָהֶַאְו ןשד הָנעדיִנְב 6

 *ןשידדינב הלא :ןקעו ןועזו ןֶהְלב רַצאדיִנֶּב הָלֶא :ןֶרְּכי התו
 ןועְבַצ ףולא לכוש ףולא ןֶטול ףולא יֶרְחַה יפולא הֶלֶא זראו ץוע 9
 יִרחה יפולַא הָלֶא ןשיד ףולא רֶצֶא ףּולא | שד ףולא :הָנָע ףולַא 0

 :ריעש ץֶרֶאְּב םֶהיִפְלאְל
 יִנֶבְל - ינפל םודא | רעל וכְלְמ רשא יל הלַאְ 31
2 

 .ר"תו סת ,ץ"ת ,ש"ח ,בי ןכ .הָלַאְו איס +. 0 .י"ד ,ז'ד ,ויד במ ,אמ / זי ןכ .רעש רֶהָּב וָשָע בשיו איס +9

 י"כ בורב אכרמ ןכ +. 6 | .יק שּועָי 'תכ שיִעָי +. + = .יב קוספ ליעל ןייע :םיתו ע'ת .ש"ח ןכ .ָּב ל"צ

 א"ס ז.20 .ח"יד,ז"יד ,ז"טד ,ויד,גמ ,מ .בל .אל ,טכ ,גי ,ט ןכ .הניגנ אלבו ףקמ -פלַא טועימב .םופדה תואחסונבו

 ,בי ,ט ןכ ,הָיַא א"ס ז 4 .אל ןכ . יק םֶמּיַהְו 'תכ םֶמּוהְו א"ס ז- 5  ,ם"תו ,ע"ת .ש"ח ,רד"נק י"כ יב ןכ .הָלֶאְ

 ז.58  .א'מ יא ןמיס ,א היד ןויע :ס"תו ע"ת .ש"ח ןכ ,ןשיד ליצ +. 6  .ימ קוספ 'א ןמיס 'א היד ןייע ,טמ חל

 .םֶהיַפְלַאְל ליצז.9 .זי ןכ ,ץּוע ןָשיִדיִנְּב הָלַא צקמב :חייד .זיטד ,ייד ,זיד ,אל ,בי ןכ .ץּוע ןשיד יב הלא א"ס
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 % ֶלְמִיַו בבוי תֶמָ :הָרְצְּבִמ חרְהֶּב בי ויִתְחִ ךָלְמִַו עַל
 5 ֶָּב דָדָה ויִפסּת ךלמיו םָשָח תַמָו :ינמיִתַה ץראמ םֶשָח ויֶּתְחַת
 3 דָדַה תַמָיו :תיוע וְריע םשָו בָאומ הָרְשַּב ןָיְדמתֶא הּכִמַה דדב
 זז לּואָש ויֶּתְחַּת ךְלִמיו הֶלַמש תִמַוג הקרשממ הֶלִמְ ית למ
 3 רוָּבְכָשזָּב ןָנֶח לעב ויָּתְחַת למי לאש תַמָיו :רַהְגַה תּובחְרַמ
 9 ועפ וריע םשֶו רֶדַה ריֶתְחַת ךָלִמַַו רובְכעְּב ןח לעְב מיו

 ו תמש הלא :בֶהָו ימ תַּכ דרטמדתכ לֶאְבַטיִהְמ ָּּפָשא םשו
 ףולא עָנִמִת ףולא םתמשִּב םֶתמְקִמל םֶתחְּפְשִמְל לָשַע יִפולא
 5 נק ףּולא :ןניפ ףּולַא הלא ףולא הָמְביִלָהִא ףּולא :תתָיףולא הָוְלע

 ₪ יפולא| הלא םֶרָיעצ ףולא לֶאידְנמ ףולא :רֶצְבִמ ףולא ןָמיִת ףולא
 :םודָא יִבָא ושע אוק םֶתְְחִא ץֶרֶאְּב םֶתבשְמְל םודָא

 5 זק בקע תודְלִת \ הלא :ןפָּכ ץֶרָאְב ייִבָא יִרּומ ץֶרָאּב בקע בשיו ישרפ
 אּוָהְו ןאצב ייִחֶאְדתֶא הער הָיָה הָנָש הָרָשעְבָשְְֶּב ףפוי
 ףפוי אב .ייִבָא יש הָפְלז ינֶּבדתַאְו הָקְלְב בתא רענ
 ג דלָּכִמ ףסויחתַא בָהֶא לאְרשיו :םֶהיִבַאדלֶא הָעְר םֶתְּבִדדִתֶא
 4 חיִכ ויָחָא ואְרַנ :םיספ תֶנְתְּכ ול הָשִעו ול אּוה םיִנְקְְביִכ וְנְּב
 :םלשל ורבה ולָכ אלו ותא ּואְגְשיו ויחֶאלָּכַמ םֶהיִבָא בהֶא ותא
 ? רָמאיו :ותא אָנַש דוע ופסויו ויחָאְל דיו םולָח ףְסוי םלחיו
 ז םיִמְלֶאָמ ּונחָנָא הָנהְו :יִּתְמְלַח רשֶא הזה םּולָחְה אָונּועְמש םָהיִלֶא
 הָניִבְסָת הָגהְו הָבַצְנְסְנְ יִתְמְלַא הֶמְה הָגהְו הָדָשַה ךותָמ םיִמָלֶא
 6 ךלמת למה ויחֶא ול "ּורָמאו :יְִמְלאל ןיוחתשתו םַיִתָּמְלֶא
 ויִתמְלַחְדלַע ותא אָנש דוע ופסויו ּונּב לשמת לושָמםִא ונילָע
 9 רָמאו ויַחֶאְל ותא רפסיו רחא םולָח 'דוע םלחוו :וירבְדדלעו
 םיִבָכּוְּכ הֶשָע דחאו חריִהְו שמשה הּגהְו דוע םולח יתמלח הגה
 0 רַמִאַיַו ויִבָא ְּּבְדרַעְניו ויַחָאלַאְ ויבאדלא רַפַסַו :יל םיוחתשמ
 טאו ךמאו נא אוב אובַה ּתְמְלַח רשא הוה םולחה המ ול
 ,בי ןכ ,ץמק דֶדֶּב א"ס צ.5 .ויד,ג'ד.ביד,א'ד,אמ .מ ,רל .בל אל ,בכ .טי חי ,בי ןכ ,ץמק דָדָה א"ס + 5

 ,ט ץמק ןכ +. 9 = .חייד .זיטד ,גיד .ביד ,טמ ,במ ,אמ ,מ חל .ול ,גל .בל אל ,דכ .בכ .טי ,חי ,זי .זט
 .חתפ רדֶה א"ס :ח"יד,ז"יד ,ז"טד ,ו"טד ,ז"ד ,ג"ד,ביד;טמ ,במ ,מ .חל .גל .בל אל .טכ .בכ .טי חי .זט .גי

 ,רכ .זי ,זט .גי ןכ .חתפ עַנָמִּת א"פ 49 | .ט"יד ,י'ד ,ויד ,ה"ד ,גנ ,בנ ,המ ,גמ ,אמ .טל .וי .בי ,אי ןכ

 .ויטד .ויד ,איד .טמ .נמ .במ ,אמ ,חל .ול ,גל .בל אל
 ,ט ןכ ּוינָב א"ס +.+ .יח קוספ 'ג ןמיס דע 'ו קוספ יב ןמיס סומעב לארשי יעשפ השלש-לע הרטפה +. 7

 וחיריב ןכ +. 8 .אל ,דכ ,די ,גי ,אי ,ט ןכו ,רסח םֶהְלֶא ימלשורי ,יללהב אלמ ןכ + 6  .ס"ת .ע"ת .ש"ח ,בי
 .וד ,אל ןכו .םינוגנ 'ב יִּתְמַלָח וחירי +.9 ,ח"יד ,זיטד ,טכ ,טי ,בי ןכ .הםַאְו א"ס <8 .אל ןכ .ּויָּתָא אלדורמאיו א"ס
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 ;רֶבָדִהדתֶא רמָש ויָבָאְו ויָחֶא ובדואנקיו :הֶצְרֶא ףךל תֶוָחתַשַהְל וג
 -לֶא לארש עי רָמאיו :םֶכָשְּב םֶהיִבִא ןאָצתֶא תועֶרל ויִחֶא וכליו
 ול רמי םֶהיִלא ךַהְלשַאְ --- םֶכָשַּב םיער לא אולַ ףסוי

 ןאצה ם םולָשתאו יא םולשדתַא האר אדל ול רַמאַיַו :יִנִנַה 4
 שיא ּוהָאְצְמִיו :הָמְכַש אָבָיַו ןורבָח קמעמ והֶחְלשיו רבּד יִנְבשָהַו 5
 רַמאַּי :שקְבְתדהמ רָמאַל שיִאָה ּוהְלָאְשּיו הָדָשּב הָעִת הָגהְו 6
 שיִאָה רָמאַיו :םיער םה הפיִא יל אָנדהַריִגַה שָקְבִמ יא יִחַאְתֶא וז

 ויָחֶא רֶחַא ףסוי דלוו הית הָכְלג םיִרָמָא יתעמְש יּכ המ עס
 ולָכִנתִַו םַיִלֶא בֶרְקְי םֶרָמְבּו קחרמ ותא וארו :ןתדְּב םֶאָצְמִיַו

 הלה תומלחה לע הוה ויִחָאדלֶא שיא ורמאיו :ותיִמָהְל ותא גפ
 היה ּונְרַמָאְו תורפה דחאְּב ּוהָכְלֶשִנְו והגרהגו וכל \הָתַש :אָּב 0

 והלצו ןפואר עמשיו גויקמלח ּויהיהמ הארנו יהָתְלְכִא הָעְר יג
 דּוכּפָשִּתִלַא ןבּואְרו םקְלֶא רָמאַיַו :שפָנ ּונּכנ אל רַמאו םֶדָיִמ
 -ּוהְלְשתְ"לא דיו רָּבְדִּפּכ רשֶא הוה רוָבהְלֶא ותא וכ ילשה םֶד

 אקר יל :יכָאלַא וביל םִֶ לתא ליה ןפמל ב
 םיפפה תֶנְתֶּכדתֶא ותנְּתָּכתֶא ףסוידתָא וטישפיו ויָחָאדלֶא ףסוי

 !םִיִמ וָּפ ןיא קר רוָּכַהְו הְרְבִה ותא וכלשיו והחקיו ויִלָע רשא ₪
 םילאעמשי תָחְרא הּגהְו וארו םְֶיְִ ואש חל לֶכַאְל ובשיו
 דיִרּוהְל םיִכְלּוה טל יִרצּו תאכְנ םיִאְשְנ םֶהיִלִמְ דל הָאְּב

 וניחאדתא רה יכ עצְּפִדהַמ ויִחָ"לא הָרוהְי רמו :הָמְרְצִמ א
 ובחיקתדלא .ּונָדָיְו םיִלאָעְמשיל ּונְרְּכְמְנְו וכל ומדִדתֶא ּוניִפְכְו 77
 םיִָּחַס םיִנָיִדִמ םישְנַא ורבו זויָחֶא ועְמשיִו אּוה ונְרָשְב וניחאיכ 8

 םילאָעמשיל ףסוידת ּורְּכְמַו רופהדןמ ףסוידתַא ולעיו כשמו
 רופה"לא ןבואר בשו :הָמְיִרצִמ ףסוקמא ואיביו ףסַּכ םיִרְשָעְּב
 רמאיו ויחָאלֶא בָשָיַו וידְנְּבתֶא ערק רבב ףסוידןיא הגה
 ילמחשיו  ףסוי "תֶנְּכדתֶא"וחקינ :אָבְהיִנָא הָנַא ינאו ופניא דלה
 םיפפה תֶנַתְכִתֶא וחלשיו :םֶּדּכ תֶנּתָּכַהדַתֶא ּולּבַיו םיִזע" ריִעש
 :צד איר .טמ .במ .מ חל הל דל .בל'.בל :אל .טכ .בכ ,טי .חי גי הוטו .בי מ אוב ולב כ
 דוקנ+.12 .ט"יד ,ח*יד ,ז"יד .ז"טד י"ד .זיד ,ו"ד ,היד ,גנ ,בנ ,המ .גמ ,אמ .טל .רכ ,אי ןכ .איעג תוחתשַהָל א"ס

 .ו"טד .ייד .זיד .במ .אמ .מ ,חל ,ול דל ,גל ,אל ,טי ,זי ,גי ,בי ןכ .התפ ךֶהלשאו איס +.18 = .דתא לע

 םיִכְלה איס +. 5  .בי ןכ ,םֶהָל טועיטב :ויטד ,ייד ,זיד .גיד ,טי ,אי ןכ .אלמ םֶהיִלֶא איס ז. ,חייד,ז"יד,ז"טד

 איס +. גיד חל ,אל ,טי .בי ,ט ןכ .וטידיו איס +.  .בג ,מ ,חל ,דל .אל .טכ .חי .זט ,אי .ט ןכ ,רסח
 3 הית .םית ,עית .ש"ח ןכ ,ּונְרָשְבּו לינ +. יז .בל .אל .זי זמ .ני ,בי ןכ .ףקמ אלבו חנומ יִהָּתלַא

 ,מ .בל אל .זי .זט ןכ .םזע ריִעְל ּוְטְמְשַיַג ףסוי תַכָתְכתֶא וחקינ א"פ

 רו ה = ) ה 2 ₪0
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 אוָק ךִנב תֶנָתּכַה אָנדרֶכַה ּונאָצְמ תא ּורְמאָיו םֶהיִבָאדְלֶא ּואיִבִנ
 9 ףרט ףֶרֶט יהתְלְכִא הע הָיח יב תֶנְתַכ רמאיו הָרִּכַו :אלדםא
 % נבלע לבתו וִנְתִמְּב קש םֶשָו ויתלמש בקע ערקו :ףסוי
 % רַמאםַחְנְתַהל זאְמְַוְומָחְלויִסְִּבלָכווינְבִלְכּומְקִיניםיּכרםיִמָ
 א ורְפְמ םיִנְדְמהו :ויִכָא ותא בו הלא לָבָא ינְבְדלַא דרי
 :םיִחְבְטַה רש הערפ סיִרְס רַפיִטִּפְל םִיָרְצְמ"לֶא ותא
 חל יִמְלְדְע שיא"דע ₪ ויָחֶא תאמ הָדוהְו דֶרַָו אוהה תֶעָּב יהָיָו 5

 2 הָקְקיו עוש משו יִנַעְנְּכ שיאדתב הָדּוהְי םש"אריו :הָריִח ומשו
 ג דוע רהפו :רָע ומָשתַא אליו ןָּב דלִתַו רהֶתְו ָהיִלַא אָבָּי
 5 אָרְקִּתַו ןפ דֶלַתַו דוע ףֶסֶּתו :ןָנא וִמָשדתַא ארקתו ןּב דלתו
 6 רַעְל הָשא הָדוהי ח חמיו :ותא הָתְדַלְב ביֶוָכְב היִהְ הלש ומָשדתַא

 ז ּוהָתַמִיַו הָוהְי יניִעְּב עָר הָדּוהי רוָכְּב רע יהיו :רָמֶּת הָמְשו וְרּוכְּב

 6 םֶקְָו התא םָו ףיָחֶא תֶשא"לֶא אָפ ןנואְל הודי רַמאָו הוה
 9 "לֶא אָבְ"ִא הָיָהְו ערָוה הָיָהְי ול אל יכ ןנוא עדו :ךיחֶאְל ער
 גס הָוהְי יניב ערי זויחֶאל ערָוְְתְ יתְלבְל הֶצְרא תחש ויִחֶא תשא
 וג הְָמְלַא יבש ותְלַּכ רָמְתְל הָדּוהְי מאו :ותאדםג תמי השָע רש
 ויקֶאכ אוקדםג תּומָיְִּפ רמָא יכ יִנְב הלש לדני"דע ךיִבָאְדתב
 וג "תשא עוש"תכ תָמָּתו םיִמָיַה וכרינ :ָיִבָא תיב בָשְתִו רֶמָת ךְלַתַו
 יִמלדְעְה והער הָריַחְו אוה ונאצ יונ-לע לעפ הָדּוהְי םֶחְנַו הָדּוהְ

 19 :ונאצ זגְל הָתְנְמִת הלע ימה הגה רָמאל רֶמָתְל דנו :הָתְנְמִת
 + חַתָפְּב בשתו ףלַעַתְתו ףיִעָצְּב םכְּתו יִלָעמ הָתּונָמְלַא יִדָנְּב רַסְַ
 דאל אוָהְו הֶלש לָדְניּכ דָתַאְר יכ התְנִמִת ךרדהלע רשֶא םיניע
 15 ָהיִנָפ הָתְסַכ יכ הנוול הבְשחיו הדוהי ָהֶאְרִיו + :השאל ול הָנָתִנ

 ,הָמיְרְצַס ריבס +. 8 במ ,אמ ,חי ןכו ,רסח הָרַּכַַו יללהב +. 8 .בל .טכ ,דכ :חי ,בי ןכ ,איָה אס <

 רסמנ דל הרסמבו .ץ"תו ,י"ת ,ש"ח רד" נק י"כ ביי 'קו 'תכ ןכו 2- ריבס =5 41 .ש"ח ירק ןכו

 ,בל ,אל ,טכ ,רכ טי ,בי ,אי ,ט ןכ ,אלמ ּוהַתיִמְיַו א"ס +. 7 = .ע"ת ןכ ,איִהְו ל"נ +. 5 | .אָרְקַתַו א"נ הילע
 .טמ .במ ,אמ .חל ול .דל .בל ,טכ .טי חי ,זי ,זט ,גי ,בי ,אי ה לט 9 = גיד ביד ,חל ,דל
 דמלה שגדו אכרמ אָל ןכו ,ולל יימסד ישגד 'ג הילע רסמנ בכ הרסמב :ט"וד ,זייד ,ז"טד ,י'ד ,ז"ד ,ג"ד ,א"ד

 ,זי ,גי ,בי דבל אושב ןיזה ןכ +. 9 .תיִבָב ריבס *. 11  .ויד ,היד ,גנ ,בנ ,המ ,גמ ,מ .טל ,גל .אל .דכ .בכ

 ,ויד .זיד .ויד .היד ,גיד ביד ,איד ,גנ .בנ .טמ ,המ ,גמ ,במ ,אמ .מ .טל .ול .דל ,גל ,בל .טכ .דכ ,בכ
 זמ ,בי ,אי ,ט עיבר ןכ ז 8 .חל .אל ,טי ,חי ,זט ,אי ,ט ןכ .חתפ ףטח יזזַּג טועיטב :ט"יד ;ח"יד ,ז"מד ,ו"טד

 ,גי ןכ .אכרמ הנִה א"ס :ז"יד ,ז"טד ,י"ד ,ז"ד ,ויד ,גיד ,במ ,אמ ,מ ,חל ול .בל ,אל .טכ ,בכ :טי ,חי ,זי

 .טי ,זי ,זט .אי .ט ןכ .חתפ ַלַעְתִתַנ איפ +. + = ,טייד .היד ,איד ,נג ,בנ ,טמ ,המ ,גמ .טל ,דל ,גל .דכ
 .ת"יד ,ז"יד ,זיטד ,ו"טד ,י"ד ,זיד ,ו"ד ,גיד גל .אל .טכ
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 יכ עדי אל יִּכ ךילא אּובָא אנ הְּבַה רַמאיו ךרדקדלַא ָהיִלַא טי 6
 חלשא יכנָא רמאיו זיִלַא אוְבַת יכ ילְּחִתִידִמ רמאתו אוק וחְלִכ וז
 רמאינ :ףחְלש דע ןוברע ןתתחבא רמאּתו ןאָצהדןמ םיִעדיִדַג 8

 רַשֶא שמו ףליתפו ףְמְתח רמאתו ךְלְְִּתִא רשא ץובְרַעָה הָמ
 הָפיעָצ רַסֶּתַו ךלתנ םֶקָתַו ול רקתו היִלא אָבְיַו הָלְְַּתַו דב ו
 םיזעק יִדְּגתַא הָדּוהְי חלָשיו :הָתּונְמְלִא יִדְגּב שָבְלִתַו ָהיִלְעִמ לס

 :הָאְצְמ אָלְו השאה דימ ןובְרעָה תחקל ימלדעה והער די
 -לע םְָניַעָב אוה השדקה היא רמאל הָמְקְמ ישנָאדתֶא לָאְשיו ג

 מאו הָוהְוילֶא בש :השדק הָוְב הָתיַהאְל ורָמאוו ךְרָהַה
 :השדק הוב הָתְיַהאְל ּורָמא םוקְמה יִשְנַא םִנְו ַיִתאָצְמ אל

 הוה יִדְגה יתְחלש הגה ּוְבְל הָיהְנ ןֶּפ הלדחקת הֶדּוהְי רָמאָיַנ 3
 מאל הָדּוהְיל דגָיו םיִשְדָח שְלשִמְּכ | יהיו :הָתאָצְמ אֶל הָּתַאְו +

 האיצה הָדוהְ רמאָיַנ םינוגול הָרַה הגה םגָו ףִתְלּכ רָמָּת ָתָנְ
 דרָשֶא שיִאל רמאל ָהיִמָחְלֶא הָחְלש איִהְו תאצומ אוק :ףְרָשַתְו 5

 ל רש םיליתְפהְו תמתחה ימל אָנדרְכַה רָמאתו הָרֶק יִכְנא ול הָלֶא

 דאל ןפדלעהוכ ינפמ הקדצ רמאיו הדוהי רכיו :הָלֶאַה הָטַמַהְו 8

 הּגהְו הָקְרְל תַעְּב יִִיַו :הָּתְעַדְל דע ףסידאְלו יִגְב הָלַשְל ָהיִּתַתְנ גז
 רשקפו תַדָלִמה חקפנ דָיְְַתַַו הָתְדַלְב יהיו :חְנַטְבְּב םיִמואָת ₪
 אצְי הגְו ולי בישמּכ ! יקי :הנשאר אָצְי הֶז רמאל יש ודידלע ₪
 אָצָי רחאְו :ץֶרֶפ ומש אָרקיו ץֶרפ יש תְצְרְפדִדִמ מאה ויחֶא 0
 פ סו = :חרז ימש ארקינ ינשה ודיהלע רש ויחֶא טל

 שיא םיחְּבִטַה רש הערפ סירס "רפיטוּפ והנקיו הָמָיִרַצְִמ דֶרּוה

 -תֶא הָוהָי יהָיַו :הָמְש ּוהָדרוה רשא םילאעמשיה דימ יִרְצִמ 9
 יכ ויָנדֶא אָרִמ ירָצִמה וְנדֶא תיִבְּב יהיו חיִלָצַמ שיא יהיו ףסוי 3

 ףסוי אָצְמיַו ודְָּב חילצמ הָוהְי השע אּוָהְדרֶשַא לכו יִתִא הָוהְ
 ודב ןתְנ ילדשנדלְכְו תיִּכִילַע והדקפינ ותא תרשונ ויעַב ןח
 הָוהְי ךְרָבַַו ולדש רָשְאְדלָּכ לַעו ותיִבְב ותא דיקפה אמ יִהַָ
 גזיטד .ייד זיד ויד .גיד ,במ ,אמ ,חל ,גל ,בל אל ,טכ ,גכ ,בכ ,טי ,זי ,זט ,אי ףקמ אלבו ךפהט ןכ 5
 .היד .א'ד ,גנ ,בנ .טמ ,המ .גמ .מ .טל ,ול ,דל דב חי .גי ,בי ט ןכ .הנוגנ אלבו ףקמ דהְבֶה א"ס :ז"יד

 טועימב :גי'ד ,חי ןכ ,יא רסח תַצּומ א"פ * 5  ,דכ ,טי ,בי ,ם ןכ ,איָה א"ס - 5 .חלשיו ריבס +. 90  .טייד

 שיח .מ .חל ןכ .אָרְקִתַו א'פ +. 9  ,רסח םֶליִתְּפַהְו יללהב ,ימלשורי ןכ +. 5 .הל ןכ ,יק תאצּומ 'תכ תַצּומ

= 

₪ 

 ,ָאלמ ּוהָדִיְְה א'פ <. 1 412.2 .טיכ קוספ ןייע :םית ,ע'ת ,י"ת .ש"ח ןכ ,אָרְקִַּנ ליצ +. 59 = .ס"ת ,עית ,י"ת
 .ייד .זיד .ויד .גיד .אמ ,בל .אל ,טכ ,טי חי ,בי ,אי ,ט ןב
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 ולדשְי רָשֶא"לֶכְּב הָוהְי תכרּכ יהיו ףסוי ללְגְּב יִרְצִמַה תיִכתא
 6 הָמּואַמ ותא עדיאל ףסוי דָיְּב ףלדרשַאהלָּכ בועיו :הָדְשַבּו תִיָּבּב

 :הארמ הפיו ראְת"הפְי ףסוי יהיו לקוא אּוה"רֶשַא םֶחְלַהְִמַא כ
 ז תָפוידלָא ָהְיניעְדתֶא ויְנדַאדתֶשֶא אָשִּתַו הָלֶאַה םיִרְבּדה רחַא יהיו
 9 "אל ינדַא ןה וינדַא תָשָאדלֶא רַמאִַו ! ןאָמִו :ימע הָבְכַש דֶָמאַָ
 9 תִיבְּב לּודְג וי יִדָיְּב ןֶתְנ ולדשְידרָשֶא לכְו תָיְְּבִדהִמ יִתִא עֶדָי
 ותְשַאדִתַא רשָאּכ ךֶתואדםא יכ הָמּואִמ יִָּפִמ ךשָחאְלו ינֶמִמ הזה
 10 ּהָרְבַדָכ יהי :םיהלאל יִתאָמָחְו תאזה הֶלדְגַה הערה הֶשַעַא יִאְ

 :המַע תחל הָלְצִא בפשל הלא עמָשאְלְו םּזו ףסוחלא
 וו ישְנַאְמ שיא ןיִאְו וֶתְכאְלַמ תושָעַל הָתִִּבַה אָבְיו הָוה םויַהְּכ יהָיַ
 ו בע מע הבכש רָמאל ּודְְבְּב והָשְּפְתִתַו :תִיִּפּכ םֶש תֶיְפַה
 18 ּהָדיִּב ודְגְּב בזָעְדיִּכ ּהְתואְרְּכ יהיו :הָצוחַה אציו סנו הָדיּב ודְנְּב
 4 ּואְר רמאל םהל רַמאָּתַו ּהָמיִב ישאל ארקתו :הָצּוחַה" סֶנַנ
 אלל יִמַע בּכְשל ילא אָּב וכ קחצל יִרְבַע שיא לק איבה

 <דנןה-

 160 דלא וינדַא אזפדדע ל וְדְְּכ חנתו :הֶצְחה אציו סנו ]יל
 וז יִרָבָעָה דָבַעָה יא אָּב רמאל הָלֶאָה םיִרָבְּדַּכ ולא רָבדִּתַו זּותיִּב

 לטרצוא

 8 בזַעַיו אָרְקָאְו ילוק ימירהכ ילו יב קָחַצְ טל תאָבַה"רֶשֶא

 ופ ותָשא יִרְבדִדתֶא ויְנדֶא עמשכ יהו :הָצּוחַח "סע ילְצֶא ודְגְּב
 רו ךִדְבַע יִל הֶשָע הָלֶאָה םיִרָבִּדִּכ רמאל וילֶא הָרְּבד רָשֶא
 9 "רַשֶא םֶולְמ רהפה תיּבדלֶא ּוהָנתִיו ותא ףסוי יִנדַא חקיו :וּפַא

 גו ףפוידתַא הָוהְי יהָיַו :רהְפה תיִבְּב םָשיהְיו םיִרּופָא ךְלֶמַה ירופא
 9 רהפההתיפ רש ןפיו :רהָסַהדתיב רש יִניִעְב ונח ןּתיו דסח ויִלֶא טיו
 | 96 םישע רָשא"לָּכ תֶאְורהָפַה תיִבָּכ רָשֶא .םֶרַָאָהלְּ תא ףֶסוידדְָּב

 99 דב הָמּואמלָּכְדתא הֶאר רהטההתיּב רש !ןיִא :השע הָיָה אּוָה םֶש
 /ד ד

 :חילַצמ הֶוהְי השע אּוהדרָשאְו ותא הָוהְי רָשֶאּכ

 הֶאְרַמ יללהב +. 5 .ט"יד ,י'ד .ז'ד ,גיד ,איד ,ננ ,טל בל .אל ,דכ ,זי ,זט ,בי ןכ .ףקמ אלבו אכרמ הפו א"ס +.
 ,הצוחה אָצָיַו סניו א"ס +. + 18 8 ג'ד ,במ ,ד גל .בל .בכ ,זי ,זט .בי ןכ .קספ אלב א"ס ז. ג .ול ןכו .ירצ

 א'ס +. .ח"יד,ו"טד ויד גיד טל .בל ,בכ ,זי .זט ,בי ,אי ןכ .שגד ּועָמָשָּכ א"ס +. 15  .ע"ת ,שייה ,ו"ד ןבל ןכ

 הילע רסמנו יקו יתכ ןכ +. 5 ,יק יִריְסָא 'תכ יִרּוסָא +.50 .ח"יד ,ז"יד ,ו"ד טל ,בכ ,טי ,זי .זט ,אי ןכ ,שגד עמְשְּב

 .נמ .במ ,אמ .מ :טל .חל .ול .גל .טכ .רכ .בכ ,םי :חי .זי זמ גי .אי ,ט .ארחב דוי יסחו אמדק דוי אלמ
 טועימב + :דל .בל .בי ןכ .יקו 'תכ םיִרּופָאָה א"ס :ו"טד ,י"ד ,ז"ד ,ו"ד ,ה"ד ,ד"ד ,גיד ,ביד ,2נ ,בנ ,טמ ,המ

 .ט"וד .ח"יד .זייד .זיטד ,א'ד ,אל ,נכ ןכ .יק םֶריִסֶאְה 'תכ םיִרּופָאָה



 אזו 1-0 תישארב 00

 ם הפאָהְו םיִרְצְמְדְלמ הֶקַשמ יאְטָח הָלֶאָה םיִרְבִדִה רחא יהַָו מ
 לע ויסירס ינש לע הערפ ףצקיו םֶיָרְצִמ ךלמל ם םַהיִנדַאל 5
 רש תִיִּכ רַמָשַמְּב םֶּתא ןַתִיַו :םיִפואָה רש לָעְו םיקשמה רש %
 דקפו :םש רּוְסָא ףסוי רַשִא ם םּוקמ רהָפַה םיִחְּבַמה +

 :רָמשמְּב םיִמָי והיו םתא תְרָשיַו םֶּתִא ףסוידתַא םיתְּבַמה רש
 ןורְתִפְּכ שיִא דָחֶא הָלְילְב ומלָח שיא םָמיִנש .םולח ומלח 5

 םיִרּופָא רָשֶא םִיִרְצִמ למל רֶשֶא הָפאָקְו הֶקְשִמַה ומלח

 םִגהְו םפא ארו רֶקְפּב ףסוי םֶהיִלֶא אָבִו :רַהְפַה תיִבְּב 6
 תיִּכ רָמָשַמְּב וָּתֶא רשא העְרפ יִיִרָסתֶא לאָשיו :םיִפו ל
 םִלָח ויל ּורְמאַו :םוה םִ עְר םֶכיִנָּפ עודמ רמאל ויִנדַא 8

 םיִנרֶתִפ םיהלאל אולה = ףסוי םהַלא רַמאַיַו ותא ןיִא רֶתּפּו ונָמַלֶח
 ול רמאַיו ףסויל ומְלָחתֶא םיקשמה"רש ךפסיו גיל אָנדורְפס

 תָחרפכ אָוהְו םגירש השלש ןפנבו :ינפל ןפנההנהו ימּולַח 10
 חַהִאַו יִדָיִּב העְרפ סוכְו :םיִבְָנַע ָהיֶתְלָּכְשַא לשנה הָצִנ הָתְלָע
 -לַע םוּכַהַתֶא ןּתֶאְו הערפ םוָכלֶא תא טחֶשֶאְו םיִבְַעָהְתֶא
 תַשְלָש םיִנרָשה תֶשלְש ּונרְתַפ הֶז ףסוי ול רָמאִיַו :הֶעְרִּפ ףִּכ

 ְּביִשַהְו ףשארהתֶא הערפ אָשָי םיִמָי תָשְלָש !דעָּב :םֶה םיִמָי 8
 ָתיִיָה רָשֶא ןושארֶה טּפשמפ ּודָיְּב העְרַפדסוכ ּתַתָנְו דנכדלע

 יִדְמַע אָנְִתִישו ךל בטי רשאפ ףִא יִנָתְרכְַא יכ :והקשמ 4
 בני :הֶזה תִיַַּהְדְזִמ יִנָתאַציְהְ הערפדלַא ל;ַתרּכוהְו דָסָה :5

 ית ומדי הָמואִמ יתישְָדאְל הפדסנו םיִרָבַעַה ץֶרָאמ יב
 ינאְהףִא ףסוידלַא רָמאִיַו רֶתָּפ בוט יִכ םיִפאָהְדרש אָדְיו :רוָּבַּב 6
 לָּכִמ ןויִלָעָה לפבו :ישארדלע ירח ילס הָשלֶש הָגַהְו ימּולַחְּב וז

 :ישאר לעמ לפהדןמ םתא לכא ףוָהָו הפא השעמ הערפ לכַאְמ
 :םֶה םיִמָי תָשְלָש םיִלָפַה תֶשלֶש נרֶתַפ הָז מא ףסוי .ןעיו 8
 תא הָלְתְו ףילעמ ףשארדתא הערפ אשי םיִמָי ת הטלשודועב 19
 םוי ישיִלָשַה םויּכ! יקיו :יִלָעַמ ךְרָשְּבתֶא ףועֶה לַכָא ץעדלע 20

 .טל חל .רל גל אל .טכ ,דכ .בכ .טי .חי ,ט הנוגנ אלבו ףקסב ןכ +.9 = .רדס ןאכ ןיא איסב <1 ב
 ,בל ,זי ,זט ,גי ,בי ,אי ןכ .ףקמ אלבו אכרמ ַהְּנַהְו א"פ :ייד ,זיד ,ו"ד .היד ,גיד ,איד ,ננ ,בנ ,טמ ,המ ,נמ

 אס +. ג'ד .ביד .בל ,טי ,בי ןכו .אלס םייִרָש יללהב ,ימלשורי ןכ +.10 .ט"וד .ח"יד .ז"יד טד .אמ ,מ ,ול
 גזימד ויד .זיד ,גיד .א'ד .טמ ,במ ,אמ ,מ ,חל ול .דל .בל ,אל ,בכ ,זי ,זט גי ןכ ,הנוגנ אלבו ףקמ די
 .מ הל גל ,רל [- 'בל אל הב .בכ ,םי חי .גי אי ןכ .ץמק לָּפַה אס +. גז .טייד היד .ז"וד
 .חיוד זוד ,ייד .זיד



 1 ץקמ אז 91-15

 רשו שאְרדתַא אָשיו ויִדָבַעְלָּכְל הָתְשִמ שעימ העְרּפדתֶא תַדָלָה
 91 רשדתַא בָשָו :וידבע וְתְּב םיִפאָה רש שאְרְתֶאְו םיִקֶשַמַה
 3 םיפאה רש תאו :הָעְרפ ףכדלע םוָּכַה ןתיו והקָשמדלע םיִקָשַמה
 3 ףַפוידתֶא םיקשמה"רש רכְזאָלְו :ףסוי םֶהָל רֶתָּפ"רֶשאְּכ הֶלֶּת
 :ּוהָחְּכְשִיַו

 ם א הָגהְו :רֶאְהְ"לַע דמע הגִהְו םלח העְרפו םיִמָי םִיַתְנָש ץֶקמ יִהְינ ישרפ
 הָניַעְרִתַו רשָּב תֶאיִרְבּו הֶאְרִמ תופי תורָפ עבש תלע ראָיַהְדְמ
 3 תעְר ראיהדןמ ןָהיִרָחַא תולע תורחא תורָפ עבַש הָנַהְו ּוחַאְּב
 :רֶאָיַה תורפה לַצֶא הֶנְְמַעִתַו רֶשְּ תוקדו הֶאְרִמ
 + תורָּפַה עבַש תֶא רֶשְּבַה תֶפַדְו הֶאְרִמַה תועְר תּוָּפַה הָנְלכאהַנ

 5 \הגהָנ תינש םֶלָח ןשייו :הָעְרפ ץקייג תֶאירְכהְו הארה פו
 6 עבש הנהְו :תופט) תָּאירְּב דֶחֶא הָנְקְּב תולע םיִלָּבִש עבש
 ז םיִלָּבַשה הָנעַלֶבתו :ןָהיִרָחֶא תוחְמְצ םידק תֶפּודְשּו תוקד םיִלָּבַש
 הגהו הערפ ץקייו תוֶאְלְמהְו תוֶאירְבַה םיִלְּבַשה עָבש תֶא תוקדה
 8 ימְמְרְחְדלָּכְדתֶא אָרְקיִו חלשיו וחור םֶעָּפִתַו רקפב יהי :םולָח

 רתופדןיאו ומלַחתַא םֶהָל הָעְרּפ רפסינ ָהיִמְכְח"לָּכדתֶאְו םִיְרצִמ
 9 יִאָטְחִתֶא רמאל הָעְרַפתֶא םיִקָשִמַה רש רָּבִדיַו :הערפְל םֶתוא

 וס תב רַמְשִמְּב יתא ןתנ ויָדְבעְלַע ףצְק הערפ :םויה ריקזמ נא
 גג דָחֶא הֶלִיִלְּב םּולַח המלחנו :םיִפאָה רש תֶאְו יתא םיחְּבִמַה רש
 12 דָבָע יִרְבְע רענ ּונְתִא םָשְו :ונמלַח ומלַח ןורתפכ שיא אּוהְו נא
 ומלַחַּכ שיא וניתמלחדתַא ונְלְדרֶתַפַ ול"רָּפַסְּג םיחְּבַטַה ,רשל
 13 וְתַאְו נבלע בישח יקא הָיָה ןִּכ ּונל"רַתְפ רַשָאָּפ יקְיַו :רֶתְּפ
 4 חנו רּוָּבַהְדְוִמ ּוהָציִרִיַו ףסוידתַא אָרְקיַו | הערפ חלשיו :הֶלְת
 15 םוְלָח ףסוידלא הערפ רָמאָיַו :הָעְרפְדלֶא אָבו וימלמש ףלחיו
 םולָח עמָשְּת רמאל יִלָע יּתָעַמְש יאו יתא ןיא רֶתַפּו יִּתְמְלָח
 .מ .םל .חל .ול רל .גל .בל .אל .םכ ,רב ,בכ .םי ,חי זי זמ .גי בי ,אי .ט ףקמ 6 ןכ +.
 ןכ .םיִפאָהדרַש תֶאְו סופדה תואחסונ טועימב :י'ד ,ז"ד ,ו"ד ,היד ,גיד ,איד ,נג ,בנ ,טמ ,המ ,גמ ,במ ,אמ

 ,בג .טמ ,אמ טל ,רל ,טי .בי .אי ןכ .רַתָּפ ךָשֶאַּכ א"ס ז. ₪  .ט"יד ןכ ,םיִפאָהְדרַש תֶאְו וא ,ח"יד ,ז"יד ,ז"טד

 .ח"וד ,ז"טד .א"ד ןכ .םֶהְל רַתַּפ רַשֶאַּפ 'צקמב : :אל ,זי ןכ ,סָהל רַתָּפ ְךָשָאְּכ א"ס :י'ד ,ז'ד ,ג"ד

 ארתב ויו אלמ ןכ +.5  .יא קוספ 'ד ןמיס דע ו"ט קוספ 'ג ןמיס 'א םיכלמב המלש ץקיו הרטפה ז. ג אמ

 ,היד ,ריד ביד ,איד ,גנ .בנ ,טמ ,המ ,גמ ,במ ,אמ .מ .טל .חל ,ול ,גל ,אל ,גכ .בכ ,זי ,זמ ,די ני ,אי
 ויְתְמלָה ל"צ +. 5 .ט"יד ,ח"יד ,ז"טד י"ד ,ג"ד ףל .בכו,רב ,מי ןכ ,יפחד 'פח תבטְו א"ס :ז"יד ,ו"טד ,ז"ד ,ו"ד

 ןייע :שיח ןכ .םֶתא ליצ +. 06 שיח ,בל ןכ ,יקו 'תכ =לֶא א"פ :נמ .במ ןכ .הלֶא רובס +.5 .ש"ח ןכ .ויָמְלָח וא
 ,דכ .טי ,בי ,אי ןכו .יסחד ,סח ּוהָצְרַי 0 . 44 .ויד ,גיד ,חל ,גל ,אל ןכ ,-לֶא איס + + .'ג ימ ליעל
 .ט"וד ,ח"וד .זיטד ,גיד ביד .בל ,אל



 אזו 8 תישארב 0

 הנע םיהלָא יִדָעְקִּב רָמאל הָקְרפדתֶא ףֶסוי ןפוו :ותא רֶתַפל
 -לע דָמע ננה יִמלָחּב ףסוידלַא הָעְרְּפ ךכדיו :הקרפ םּולֶשתֶא וז
 תֶפיו רָשְּב תוְאיִרְּב תורֶּפ עבַש תלע ראָיַהְִמ הָגַהְו :רֶאַיַה תַפְש 58
 ןָהירַחִא תולע תורחֶא תּורֶּפ עַבָש הָגִהְו :ּוחָאְּב הָניָעְרִתַו ראְת ופ

 ץֶראלֶכְּב הָּנְהָכ יתיִאְרְדאְל רָעְּב תוקרְו דאְמ רַאָק תורו תולד
 תוְרָפַה עַבָש תא תועָרֶהְו תוקְרֶה תורָּפַה הגללאתו :ערל םיִרָצַמ 90

 -לֶא ואָבְיִּכ שדונ אָלְו הָנְּבְרְקְדְלֶא הָנאָבִּתַו :תֶאיִרְּבַה תוָנשאָרָה ג
 | הָגהְו ימלחכ ארָאְו :ץקיאו הפחתמ רֶשֶאַּכ ער ןַהיִאְרמּו הֶנָּבְרִק 5

 םיִלָּבַש עבש הגו :תוכטו תֶאְלַמ דָחֶא הָנְקְּב תלע םיִלְּבַש עַבָש ₪
 םילָפשה ןעלבתו :םהיִרֶחֶא תיִחְמְ םיִדָק תופְדָש תוקד תומָנְצ ₪

 ןיאו םיִּפַטְרְחַהלֶא ַמאְו תובטה םילבשה עבש תא תקדה
 רַשֶא תא אּוה דָחֶא העְרפ םולח הערפדלֶא ףסוי רמאו טל דיִנַמ 5
 הָנַה םיִנָש עבש תבטה תַרָּפ עַבָש :הערפל דינה השע םי הלאה 6

 עבשו :אּוה דָהֶא  םּולַח הָנַה םיִנָש עבש תבטה םיִלְּבַשה עַמְָעְו זז
 עבָשְו הֶּנַה םיִנָש עבש ןקירָחא תֶלעָה תערֶהְו תופרה תורפה

 רבה אוק :בעְר יש עבש ּויִָי םיִדהִה תָּפְדָש תוקרה םיִלְּבַשה ₪
 :הֶעְרפתֶא הֶאְרַה הָשע םיהלָאָק ךָשֶא העְרפדלָא יִּתְרָּבִד רֶשֶא

 עבָש ומקו :םיִרַצִמ ץֶרָאלֶכב לוד עבָש תואָּב םיִנָש עבש הגה %)

 בָעְרָה הָלַכְו םיִרְצִמ ץֶרֶאְּב בשה חכשנו ןָהירחא בָעְר יש

 ןכלירחא אוחה בערה ןגפמ ץֶרָאְּב לבשה עדוידאלו :ץֶראָהְתא או
 יפ םימְעּפ הָעְרפילֶא םולחה תעשה לעו :דֶאָמ אה ךְבְכיִכ

 אל הָמְַו :ותשעְל םיִקְלַאְה רהממו םיהלַאק םעמ לָבדה ןֶכָנ 5
 ,המ .במ .אמ .מ ,טל .חל ,ול ,דל ,גל .בל .טכ ,גכ .בכ ,חי ,זי ,זט ,גי רסח ןכ 1.15  .אריעז ו < 6
 ,מי .בי ,אי .מ ןכ .אלמ תולע איס :הייד .ז"יד ,זיטד ,ויטד ,ייד ,זיד ,ויד ,היד ,דיד ,ביד .איד ,גנ .בנ .טמ

 ,הגומב רפה ןכ +. 5 אמ .רל .בל .טב.-,ךכ .גכ .בי ,אי .מ ןכ .תאיִרְּבַהְו אס +. 5 ,טייד ,גיד ,אל ,דכ

 ילמ תופּודָש ימלשורי +. 8 = .ייד .זיד ,גיד .ביד ,איד ,ול ,דל .בל ,בכ ,חי .זי ,בי ןכו .אלמ תואלְמ יללהב
 ,הגומב ןכ+ז.% .ש"ח ,מ.דל .בי מ ןכ .ןָהיִרְחֶא איסז.3 .שיח ,טכ ,בי ,אי ןכ .תּופּודָשו וא תופדשו א"ס :ילמד

 ,זימד .ויטד ,י'ד .זיד .גיד ביד ,איד ,דל גל ,בל ,טכ ,דכ .בכ ,טי ,זט ,בי .אי ,ט ןכו .אלמ תּוקּבַה יללהב
 .בנ המ ,נמ ,במ .אמ .מ .טל .חל .ול ,גל .בל .אל (טכ .בכ חי זי גט .בי אי גס ןכ < 5 היד
 איס ז.זז .טיוד .ז"יד ויד ,היד .איד טמ ,דל ,דכ ,טי גי, תו ךָחֶא םִוְלָח א"ס :ח"יד ,ז"טד ,ייד ,זיד ,גיד ,ננ

 ,בי ,אי .ט ןכו .אלמ תועְרֶהְו ימלשורי ,יללהב רפח ןכ +. .במ ,אמ ,בכ ,זי ,בי ןכ .הנטק לה תורָּפַה
 ,ייד .זיד ,טכ ,בי ,ט ןכו .אלמ תּולעֶה יללהב .הגומב רסה ןכ : = ,הייד ,ז"טד ,מ גל .בל .אל .טכ ,טי

 .ש"ח ,רד"נק י"כ יי ,דכ ןכ ,רשא תֶא איס +. 5 ,ע"ת ,ש"ח ,רדינק י"כ 'ג ןכ .תופדשּג א"ס ז. | .ח"יד ,זיטד

 .גל .בל .דכ ,טי ,חי .זי זט ,גי ,אי ,ט ורצב שיר ןכ +. ₪ | יד ד לועל ןייע :אדח הלמ ןַכיִרָחַא א"ס +. 3

 גל .אל .טכ .בכ .בי ןכ .לוגס אָרָי א"ס :ח"יד זייד ,זיטד ,ייד ,זיד ,ויד ,גיד ,טמ ,במ ,אמ ,מ ,חל .רל

 .טיוד ,היד .ביד ,ננ ,בנ .המ ,נמ .טל
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 % הערפ הָשעי :םיִרַצִמ ץֶרֶא"לע והָתישִיַו םֶקָחו ןוְבְנ שיא הפרפ
 ינָש עַבָשְּב םִיִרְצִמ ץֶרֶאתֶא שמחו ץֶרָאָהְִלַע םיִדְקֶּפ דפו
 8 "ּורבְצְיו הָלָאָה תֶאְּבַה תובטה םִיגֶשַה לָכא"לָּכְדתֶא וצְּכַקִיו ועבשה

 % ןודקפל לָכָאָה הָיָחְו :ּורְמְשְו םיִרְעִּב לָכִא הָעְרְפִדַי תחת רָּב
 תֶרָכַתאְלְו םִירְצִמ ץֶרָאְּב ןייקת רשא בָעְרִה ינש עַבָשְל ץֶרֶאְל

 ג רמאְווויִדְבַעדלָּכ יניעְבּו העְרפ ייעְּב רֶָבְדִה בשייו :בֶעְרְּכ ץֶרָאָה ₪
 9 רַמאָיַו :וְּב םיקלֶא חּוְך רשָא שיא הָוָכ אָצְמְגה ויָדְבְעְְלֶא הָעְרּפ
 ןיִבְְְיִא תאָזדלָּכְדתֶא ךְתוא םיהלֶא עידוה יִרָחא ףסוידלָא הערפ
 4 קר יִמַעילְּכ קשי ףיּפלַעְו יתיבדלע הָיָה הָתַא ְִּּמְּכ םֶכָחְ
 וג לָע ךְתֶא יתְתְנ האר ףסוי"לֶא הערפ רַמאוו ִדְּמִמ לָּדְנִא אָפְּכַ
 42 הלע ּהָתַא ןתיו ודי לעמ ותעּבטדתֶא העְרְּפ רסיו :םִיָרְצִמ ץֶרָא"לָּכ

 :וראוצהלע בָקְוה דבר םשָ ששדידְנִּב ותא שליו ףסוי דָ
 4 ןותנ רבא ונפל ואלקיו ולדרשא הָנְשִמַה תֶבכִרַמְּב ותא בכרי
 ++ ףילעלבו הץרפינַאףסוידלא העְרפְרֶמאָמנ :םיִרצְמץֶרֶאהלָּכ לעותא
 4 העְרפ אָרְקיו :םיִרַצמ ץֶראדלֶכּב וֶלְגִרדתַאְו ודָיתֶא שיא םיִרָידאָל
 ןֶא ןהכ ערפ" יטופדתב תַנְסָאדתֶא לתו חעּפ תנָפַצ ףסוידםש
 6 ודָמָעַּב הגש םישלַשןְּב ףסויְו :םִירִצִמ ץֶרֶאדלע ףסוי אצינהשאל
 "לָכְּב רֶבעַיַו הערפ ינֶפלִמ ףסוי אציו םִיְרְצְמְדְדְלִמ הָעְרפ יִנָפל
 % ץבקיו :םיִצמקל עֶבָשַה ינש עַבָשְּב ץֶראְה שעתו :םירצמ ץרא
 לָכָאְְּתְיו םִיִרָצַמ ץֶרָאְּב 'ויָק "רָשָא"םינש עב ! לֶָכָאדלָּכְדתֶא
 49 רבָצִיו :הָכותְּב ןתְנ יִתְביִבְק רָשַא ריעָקְדהַהְש לָכָא םיִרְפִּ
 :רֶפְסמ ןיאדיּכ רֶּפְסְל לדָמחיִּכ דע דֶאְמ הכרה םָיה לוִחָּכ כ ףסוי

 5 םשדתא ףסוי אָרקנ :ןוא ןקפ ערֶפ ' יטופדתכ תֶנְסֶא ול
 תיבדלָּכ תֶאְו יִלָמַעְיִלָּכתֶא םיהלֶא .ינשנדיכ הָשנִמ רוָכְּבַה
 פ ייִנע ץֶראְּב םיקלֶא ינרפהדיכ םִיָרְפִא אָרְק ינשה םש תֶאְו :יִבָא
 א הֶניִלחְַו :םיִרָצִמ ץֶרעְּב הָיִה רַשֶא עָבָשה ןנָש עַבָש הֶניִלְכִתַ

 \ : . 1 : ר . .

 -לָכְּב 'בָעְר יו ףסזי רַמָא רֶשָאּפ אטל בָעְרְה ינש עבש
 יזט ,בי .אי ןכ .ַחָנִעַפ א"ס +. 45  .ם"ת ,ע"ת ,ש"ח ,רד"נק י"כ 'ג ןכ ,אָרְקִיַו א"ס ד. 8 .אל ןכ ,'ק ויָראָנִצ + 5

 אדח יקו ןילמ ןירת ביתכ יאברעמל +. 4550 = .ח"יד ,ז"טד ,י"ד ,זיד ,גיד ,במ ,אמ ,חל .אל .דכ .טי .חי
 .ע"תו ש"ח ןכ .'וגו ץראב עָבָשַה הָיָה רשא םיִנָשַה עבש ליצ +. 46  .יקו יתכ הלמ אדח עַרָפיִמוּפ יאחנדמל .הלמ
 .טייד ,ח"וד .ז"יד זיטד ,ויד ,היד .גיד ,ביד ,איד ,בנ ,גמ ,מ ,אל ,טי ,חי ,גי ןכו .ץמק דלי לללהב ₪
 .ח"מ קוספ ליעל ןייע :ע"ת .ש"ח ,בי ןכ ,'קו יתכ ּויָה א"ס :במ ןכ .ּויָה ריבס ז. 5
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 ץֶרָאדלָּכ בערתו :םֶחְל הָיָה םִיְרָצִמ ץֶרָאדלְֶכְבּו תּוצָרֶאָה 5
 -לָכְל העְרּפ רַמאיו םחלל הערפהלֶא םַעָה קעציו םירָצִמ

 לע היָה בַעְרַהְו :ושעת םֶכְל רמאידרשַא ? ףסוידלֶא ּוכְל םיִרְצִמ 6

 םילצמל רכשו םהכ רשָא"לכְ"הַא ףסוי חו ץֶרעה פיל
 רָפַשְל הָמָּירְצִמ ּואָּכ ץֶרָאָהלָכְו :םִיְרָצִמ ץֶרָאְּב בָעְרַה קזָחיו =
 רבְשדשנ כ בקָעַי אר :ץֶרָאָהילֶכְּב בָעְרַה קזָחְדיכ הסויילא במ

 יִתעמְש הָגַה רָמא ּואְרְתִּת הָמָל וינָבְל בקעי רמאַיו םִיְרְצִמְב 2
 אְלְו הָיַחְו םֶשִמ ונלדורְבשו המשודר םִיִרְצִמְּב רָבָשְַשִי יּכ
 ןיַמְָבדתֶאְ :םיִרְצִמִמ רָּב רבְשל הרשע ףסוידיחא ודרוו :תּומנ ל

 :ןוסָא ּוטָאְרְקְיְדִפ רמָא יכ ויָחֶאְתֶא בקע חלשדאל + ףסוי יִחֶא

 ץֶראְּב בָעְרַה הָיָהיִּכ םיִאְּבַה ותְּ רָבשל לֶאְרְשִי יִנָּב ואבי 5
 םַעְלְכְל ריִבַשמַה אּוָה ץֶרָאָהְהלַע טילשה אּוה ףסויו .:ןעָנּכ

 "תֶא ףסוי אָרִיַו :הָצְרֶא םִיָפַא ולדווחתשיו = ףסוי יַחֶא ואביו ץֶרָאָה ד
 םֶהיִלֶא רָמאַו תושק םָּתִא" רדיו םָהיִלֶא רָכָנְתִיו םֶרָּכַַו יָחְ

 -תֶא ףסוי רו :לָכְאדרְּבְשל ןענִּפ ץֶרֶאמ ּורָמאָיַו םֶתְאָּב ןיאמ 8

 םהְלַלָה שא תומלחה תא ףסוי רו :והְרְכִה אל םַהְו יח
 :םַתאָּב ץֶרָאָה תֶוְרְעְדתֶא תואְרְל םֶּתַא םיִלְּגרֶמ םֶהְלֶא רָמאיו
 *שיִא'"ינְבּונְלָּכ :לָכָאדרְבָשְל ואּכ ךידבעו ינדא אֶל וילא ורמאיו 5

 הל רמו :םילרמ דפ ווקדאל ונחנא םֶּנחְנ דָחֶ ו
 ךיִרְבַע רשע םינש ורמאוו :תוארל םֶתאָּפ ץֶרָאְה תָורְעדיִכ אל 3

 יִבָאדתֶא ןטקה הגהו ןעְנְּכ ץֶרַאְּב דָחֶאְדשיִא יִנְּכ ונָחְִא | םיחא
 םכלַא יִּתְרַבּד רָשֶא אוה ףסוי םֶקְלַא רָמאיַו ּונְניִא דָקֶאָהְו םויה 4

 וכ הֶזמ ואָצְתִםַא הערפ יח ּונחְּבִת תאָוְּב :םֶתַא םיִלְגְרְמ רמאל 5
 םֶכיַחֶאדתֶא חַקִיִו לָחֶא םֶּכמ וחלש הנה ןטקה םקיִחַא אּוָבְּבםֶא 6

 הערפ יה אלדםִאְו םֶכְּתִא תָמָאַה םֶכיִרְבּד חיו ורסֶאַה םֶּתַאְו
 -:ודוי

 מא םיִמָי תָשְלֶש רַמְשמלא םֶתא ףסַאְיו :םֶתַא םיִלְגְִמ יכ 8

 כ

 אלבו הנומ תַא איס +. 5 | .ויד ,היד ,איד ,גנ ,בג ,המ ,גמ .טל ,חל ,אל .דכ ,חי ןכ ,תוצְרֶאַה איס +. ₪
 וללהב + + .גיד איד ,חל ,גל ,אל ,בי ןכ .םָיְרְצְמַּב איס +. 5 +ם1ב = זייד ,גיד ,נמ גל .טכ ,חי ןכ .ףקמ

 ,ט ןכו .רסח םֶהָלֶא ימלשורי ,יללהב אלמ ןכ +.1 = .ח"יד ,ויד ,גיד ,מ הל .בל .אל ,חי .בי ןכו .רפח ןטינב

 ו רל בל .אל ,דב ,בכ ,אי ןכ .תושק םַּתָאורַבַדְיַו א"ס ז. ז .חייד ,זיטד ,אמ ,חל .גל .בל .אל .חי ,בי

 ,גיד ,איד .טמ .במ .אמ .חל ,דל .גל בל .אל .טכ .דכ .בכ ,חי ,זי .זט אי ןכ ,שואהינֶב א'ס
 ּנָחָבִיַוּורְסֶאַה םֶּתַאְו טועימב :אמ .בל ,בכ זי ,גי ,בי ,אי ןכ .חנוט אלב ּולְמאַה א"ס +. 16  .ח"יד .ז"טד ,ו"ד ,זיד

 י"ד ,ז"ד ,גיד ,םי ןכ

₪. 
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 :אָרְי יגַא םיקלֶאָקתַא חו ישע תאו ישילשה םווב ףסוי םֶהָלַא
 ופ כל םֶּתַאְו םכְרִמֶשִמ תיִבְּב רֶסֶאְי דָחֶא םכיִחֶא םֶּתַא םיִנִִָא
 0 נמי ילא ואיִבְּת ב םכיִחַאתֶאְו :םֶפיִתָּב 5 רָבָש ּואיִבָה

 9 םֶתא ןבואר ל :תאוה הרצה ונילא הֶאְּב ה ונעמש אלו
 אֶל 6 ואטחת"לא רמאל | םכיִלַא יִתרְמא אולה רמאל

 ₪ יפ ףסוי עמש יכ ועָדָי אל םהו :שָרְדנ הגה יִמדדסְנְו םֶתְעַמש
 % םֶהלִא רכדְיַו םֶהְלֶא בשיו ָךְבָיו םֶהילַעְמ בָסיו :םֶתְיִּב ץילמה
 5 ּואְלמְיו ףסוי וצו :םהיניעל ותא רֶקָאְי ןועמשחתַא םֶּתאַמ חקיו
 הָדצ םֶהְל תתְלו ושלא שיא םֶהיפָסּכ בישָחְלּו רב םָהיִלָּכתֶא

 א :םשמ וקל םקירקת"לע בכת ואש :ןק קל ששמ ךרהל
 א "תֶא ארי ןוְלְמּכ ורמָחל אופְסִמ תֶתָל ןקשדתֶא דָחֶאְה חת
 9 יִּפְסַּפ בשּוה יָחֶאלֶא רַמאיַו ּוְּתְחַתְמַא יִפָּב אּוָהדהַנהְו יפסּכ
 -המ רמאל ויחָאלֶא שיא ּודרָחיו -- אצִיו יִּתְחּתְמַאְב הגה םִנו

 9 ּודיגיו ןַעְנַכ הָצְרֶא םֶהיִבָא בקיא ואָבָיו :ונל םיִקְלֶא הָשָע תא
 9 תושָכּוָּתִא ץֶרָאָה ינדָא שיאָהרַבּד :רמאל םֶתִא תָרקַהדלָּכ תא ול

 גג אל ּוָחְנַא םִיגּכ וילא מאו :ץֶרָאָהְתַא םיִלְגְרְמִכ ותא ןָתיַ
 9 ּונניִא דֶחֶאָה יבא ִּב םיִחִא ּוטחְנַא רָשָעְיםִנֶש :םיִלְגִמ ּניִיָ
 ₪ יִנדַא שיאָה ּויִלֶא רמאוו :ןעָנְּכ ץֶראְּב ּיִבָאדתֶא םויה ןטקהְו
 "תֶאְו יתא ּוחיגה דָחֶאָה םֶכיִחֶא םתַא םיִנָכ יִּכ עדַא תאָוְּב ץֶרָאָה
 % הָעְדַאְו ללא ןטקה םֶכיִחַאתֶא ּואיִבָהְ :ּוכַלְו וחק םֶכיִּתָב ןוְבַעְר
 -תֶאְו םקָל ןּתֶא םֶכיִחַאתֶא םֶתֶא םיִנְכ יכ םֶתַא םיִלְגרמ אֶל יִּ
 5 ופְסַּכירוְרֶצ שיא"הנהְו םהיקש םיקירמ םה יהוו :ּורָחְסִת ץֶרָאָה
 6 רמאיו :ואָרייו םֶהיִבָאו הָמַה םָהיִּפְסַּכ תּוְררְצדתֶא וארו ושב

 תֶאְו ני ןועמשְו ונְניִא ףסוי םּתְלַּכש יִתא םָהיִבָא בקע םֶהְלא
 9 תֶא רמאל ויִבָאדְלֶא ןבואר רַמאָ :הְנְלְכ ויה יִלָע ות ןמָינב

 ןכ ז. לג | .ח"יד ,זיטד ,ו"טד ,ב"ד ,א"ד ,במ ,אמ ,הל ,דל .בל .בכ ,טי .זי .בי ,אי ןכ .חתפ לַבָא א"ס <

 ,ביד .איד .גנ .בנ ,המ .במ .אמ ,מ .חל .ול .דל ,גל .בל .טכ ,דכ .בכ ,זי ,די ,גי ,בי דבל אושב ןונה
 .זייד ויד .גיד ,טמ .גמ ,חל ,אל ,טי ,חי ,זט ,אי .ט ןכו .חתפ ףטח וכנֶהתהב יקובנזב :ט"יד ,ח"יד ,ז"טד ,ו"טד

 ןכ ,דָחָאָהְו א"ס +. 59 .רסה וג יללהב ,ימלשורי ןכ +. 9 .ג"ד ,טכ ,זט ,בי ,ט ןכו ,רסח אלָה יללהב <. ₪

 רָבָש ל'צ +. 6 .במ ,חל ,דל .אל .טכ ,חי ,ט ןכ .קיז ּונילַא א'ס +. ₪  .א"ו קופפ לועל ןייע :פית ,ש"ה ,טי
 .רזת ,ס'ת ,ע"ת ,בל ןכ ,-תֶאְו אי + % טיי קוספ ליעל ןייע :ס"ת ,ע"ת ,א"ת ןכ ,ןובער
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 ינאו ידיחלע לתא הָנִּת ףיקא .ּונָאיְבְא אלדםא תיִמָּת יִנָב יש
 אּוָהְו תַמ ויחאדיכ םקְמע כ דרידאק רַמא :ףילא ּנְבישֶא ₪

 תא םתְדרְְו הָבּוכְלִת רשא ףרדּכ |וסָא ּוהָגְרְקּו רֶאְשִנ ודבְל
 כ דוד לכ רשאפ יהו ץְרָאְּב דפ בערה :הֶלואש ןונְיְּב יִתָביש מ

 םַהיִכָא םֶהיִלֶא רַמאַיִנ םִיָרְצִמִמ ּואיְבַה רשָא רֶבְשהְדתֶא לֶכָא
 "דַעָה דַעָה רמאל הָדּוהְי ויִלֶא רָמאַָיְו :לָכְאדמַעִמ ּונְלדּורְבש ּובָש 3

 ךשודסא :םֶכְּתַא םֶכיִחַא יֶתְלַב יִנָפ וִאְרִתִאְק רמאל שיאה ווב +
 ניאדםאָו :לָכָא ךְל הָרְבָשנְו הָדְְנ ּונָתא ּוניִחֶאדתֶא חַלַשְמ 5

 יֶתְלִב יִנָפ ּואְרְתִדאְל ונילא רַמָא שיאָהיִכ דֶרנ אל חָלשְמ
 שיאְל דיגהְל יל םתשְרַה הָמְל לֶאְרָשִי רמאיו :םֶכְתִא םקיחא <
 רמאל ּונתְדלומְלו ונל שיאהדלאש לואש ורמאיו :חא םֶכָל דועה ד

 הָלֶאָק םיִרְבִדה יִפִלִע ולדדננו חֶא םכָל שיח יח םקיבַא דועה
 לֶאְרְשילֶא הָדּוהְי רמאיו :םֶכיִחַאדתֶא ּודיִרוה רמאי יפ עדנ עודָיָה 8

 "םּג תומָנ אָלְו הָיִחְְו הָכְלִנְו הָמּוקְנו יִּפִא רעה החלש ויִבָא
 אלדםא ּוָשְקַבִּת יִרימ ּונָּכְרַעָא יִכְנִא :ונפטדסנ הָּתִאדִנ ּוחְנִא 9

 אלול כ :םיִמיה"לָּכ ָךל יתאָטִחְו נפל ויִתְנצהְו ףיִלֶא ויתאיקַה וט
 לאְרְשו םקְלַא רמו :םיקעפ הז ְּבְש התעייכ :ּנְָמְחַמְתִה א

 ספילקפ ץֶרָאְה תרמזמ ּוחק ּושע תאו אופא!ןכ"מִא םָהיִבָא
 םִנְטְב טלָו תאָכֶנ שָבְּד טעמו יִרָצ טעמ הָחְנִמ שיִאְל ּודיִרוהְ

 יִפְּב בשומה ףֶסְּפִהתֶאְו םכדָיְב וחְק הָנָשִמ ףַסְכְו :םיִדְְשו 5
 וחק םֶכיחֶאדתֶאְו :אּוה הָנָשִמ ילוא םֶכְדָיְב וביִשָת םֶכיִתְחְתְמִא 3
 : שיאה ינפל םימחְר םֶכָל ןתַי ירש לֶאְו :שיִאָהלֶא ובוש ומּוקו 4

 יִתְלְכְש רשאפ ינו ןיִמָינְּבתֶאְו רֶחא םֶכיִחַאתֶא םכְל חלש
 וחקל ףפכ"הְנֶשמּו תאזה הָחְנמַהתֶא םיִשְנַאָה ּוחְִיַו יּתְלָכְש 5
 ארו :ףסוי יגפל ּודָמַעו םירָצמ דריו ומקיו ןִמָיִנּכתֶאְו םֶדָיְּב 6

 םיִשָנָאְקדתֶא אבה ותיכדלע רשאל רמא'נ ןימָינּבתא תא ףסוי
 .ה"יד .זיטד ,ייד .זיד גיד ,טמ במ ,אמ .חל הל .דכ .בכ זי ,זט גי ןכ ,אמדק מל אפ = 1 מכ
 .יק תב +. 33 ,בנ ןכ .ןיעה אושב םִיִמעַּפ יקובגזב +. 30 ש"ח ,גיד ,אל ,טכ ,דכ ,גכ ,ט ןב ,אלמ וניָפַמ א"ס ז.8

 אמ .מ .טל ,ול .דל ,גל ,אל .טכ ,בכ ,הי ,זי ,זט ,די ,גי ,אי ןכו ,יִּב הילע רפמנו ץמק בָשּומַה ןכ +. 9
 ,ט ןכו ,חתפ בשומה טועימב :ח"יד ,ז"יד ,זיטד ,ו"טד ,י"ד .ז'ד ,ו"ד ,היד ,ג"ד ,ב'ד גנ ,בנ ,םמ ,המ ,גמ ,במ

 א'ס הילע רסמנ גמ הרסמב +.15  .ם'ת ,ש"ח ,טי ןכ ּובּושו א"ס ד. 5  ,ט"יד ,א"ד חל ,בל .דכ ,םי בי

 ימ .בל .גכ .וט ףַסָכ ןכו ,היופר ףכה אפ הילע רסמג אל הרסמב +. 15 .ג'ד ,בנ ,אמ ,מ ירצ ןכו .ההנָשָמּו

 .ש"חו ,רדיינק י"כ ז"ט יקו 'תב ןכו .הָמָּיִרְצִמ ריבס +. 5  ,ו"טד ,גיד ,טמ ,אמ
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 וז שעיו :םִיִרָהֶצְּב םיִשְנַאְה ולְכאָי יִתִא יּכ ןִכֶהְו חַבְמ חָבְמו הָתְיָבַה
 :ףפוי הָתִיִּב םיִשָנַאָהְתֶא שיִאָה אב ףסוי רַמָא רֶשֶאְכ שיאָה
 8 ףַסּכִה רבדדלע ורָמאיו ףסוי תי לאָבּוה יִּכ םיִשָנָאָה ּואְְיַ
 לָפנְתַהְלּוניִלְקלְלגְתהְל םיִאְבּוִמ נְחְנָאהֶלִחְתְבּוניִתחְּתְמִאְּב בשה
 9 רָשֶא שיִאָקְ"לָא שנו גּוניִרַמְחדתֶאְו םידבַעְל ונתא תחקלו וניִלְע
 עפ דָלָי דא יב רָמאָו :תִיִבִה חתפ וילֶא ּורְבדו ףסוי תיכלע
 גג הָחְּתְפִנְו ןולָמה"לָא ּונאָבהיּכ יהו :לָכְאדרְבשל הָלחְּפַּב ּוְדָרָי
 ולָקָשַמְּב ּוָפְסַּכ וּתחַתְמִא יִפְּב שיאדףֶסכ הָגהְו ּוניִתְחְּתְמַאדתֶא
 אל לָכָארֶבְשל ּוטָדְיְב ונדרוה רקא ףסכו ּדָיִּב תא בש
 9 ּואָריִּתִדְלַא םֶפְל םולָש רַמאיַו :ּוניִתחּתְמַאָּב ּונּפְסַכ םשדימ ּונְעְדַ

 םֶכְּפְסַּכ םֶכיִתְהְּפְמַאְּב ןומטמ םכָל ןתְנ םֶכיִבָא יהלאו םֶכיִהלֶא
  הָתְיִּב םיִשֶנָאָקְתַא שיאה אְבְיו :ןוָעמשדתַא םֶהְלֶא אצויו יִלֶא אָּב
 5 לניכיו :םֶקיִרְמִחְל אוָּפְסמ ןתיו םֶהיִלְגר ָצָחְרַו םִימְְָתַנ ףסוי
 :םֶחָל ולְכאְי םָשיִּכּשָמְש יִכ םיִרָהֶצְּב ףֶסוי אוּבְדדע הָחְנִמַהְתֶא
 ₪ הָתְיִּבַה םֶדְיְּבִרֶשִא הָחְנִמהתַא ול איבה התיבה ףסוי אָבְנ
 עז יבא םֶלָשַה רָמאיו םולָשְל םֶהְל לאשיו :הַצְרֶא "ילווה
 9 וניִבָאְל ּךְִבעְל םולש ורָמאָיַו :יַח ודעה םתְרמא רשא ןקֶזה
 9 ךֶּפ לַחֶא ןיִמָיְנְּבדתֶא ארי ויניִע אָשיו ןחתשיו ודקיו יח ּונָדוע

 םיקלֶא רמאינ ילא םֶּתְרַמִא רשא ןטקה םֶכיִחֶא הָוָה רמאי זמָא
 ג תכְבִל שָקְכְיויחָאדלֶא וימְחְר ּודָמְכְניִכ ףפוי רהמוו נב נחי
 %ו ומיש רמו קפאתמ אצוו וִנפ ץחרינ :המַש דבי הרדחה אב
 גג םֶדַבְל ותא םִיְִכָאָה םיִָצִמלְו םֶדִבְל םֶהָלְוידבְל ול ומישיו :םֶחְל

 אוָה הָבעותיִּכ םֶחְל םיִרָבעָקדתֶא לָכָאְל םיִרצִמה ןּולְכּי אל
 ₪ וקְמְתִיַו וִתְרְַצַּכ ריִעָצַהְו ותרְכְבּפ רכְּבַה יינָפְל ובְשָיַו :םִיְרָצִמְל
 3 ברתַו םהְלַא לנָּפ תאמ תאשמ אָשוו :ּוהערדלא שיא םיִשְַאָה
 דמ וצו :ומַע רכשו ותָשיַו תוְדָי שמח םֶלְּכ תֶאשממ ןָמינכ תאָשִמ
 לכא םיִשנַאָה תַחָּתְמַאחתֶא אלמ רמאל ותיִּבדלע רַשָאדתֶא

 .רפה ּונָתְַּמַא יללהב ,ימלשורי ןכ +... .בל .טי ,בי ןכ ,ךסח ּואְרַיַו יללהב ,ימלשורי ןכ +
 ,הניגנ אלבו ףקמב דּולְבאי א"ס +. 5 .ע"ת ,ב"ד ,אל .בי ןכ .ּוניִדָיְּב א"ס ז. 5 ,בנ אל .ט ןכ ּגניִדָיְּב א'ס ז. +

 .השוגד ףלא *. 5  .חייד ,ז"טד .ייד ,זיד ,גיד א"ד ,ננ ,טמ ,המ ,במ ,אמ ,דל .גל .אל טכ .טי .חי אי ןכ

 וָחַּתָשִיַו 'תכ ּוחַּפָשיַו ז- 5 ,אמ .ול.אל.טב ןכ .ּורְמאָיַו א"ס 8 .חל ,נל ,חי .בי ןכ .הצרא םִוָּפָא איפ "₪

 א'פ < 8  .בנ ,במ ,ול ,דל ,גל ,דכ ,בכ ץמק ןכו .'ל הילע רפמנו קפאתיו א"ס ,יללהב חתפ ןכ +. .יק
 .גיד .דל .בל .אל .טי ,בי ,אי ןכ ,אלמ ותְריִעְצִּ

5* 
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 יעיִבְנדתֶאְו :ותְחתְמא יפְב שיִאדףסּכ םישו תֶאש ןְלְכוְי רשְאַּכ
 שעפו וְרְבַש ףסְּכ תֶאְו ןטפה תחתמא יִפָּב םישֶּת ףסָּפה עיִבְ

 הָמָה וחלש םיִשָנָאְהְו רוא רקבה :רָפד רשא ףפוי רֶבְרְכ 3
 רָשֶאל מא ףַסויְו ןקיחרה אל 'יִעָקתֶא ּואָצְי םק :םהירמחו +

 המ ָהלַא תְרְְעְוםָתנשַהְו ישא יִרמַא ףדר םוק ותיִב"לע
 אּוהְו ו יִנדַא הָּתְשִי שא הֶז אולָה" :הְבוט תחת הָעְר םֶּתְמלְש 5

 תֶא םֶהְלַא רדיו םנשינ :םתישע רָשֶא םֶתַשְרַה ב שָחְנְי שחנ
 הָלֶאִה םיִרְכִּדִּכ יִנדֶא רבדָו הל ויִלַא וךמאו :הָלֶאַה םיִרְבּדַה

 יפב לנאָצְמ רשֶא ףספ ןק :הזה ךְכִּדִּכ תושעמ יִדְבעְל הָליִלָח 5
 ףינדא תיפמ ב יאו ןענּכ ץראמ ףילא ונבישה ּוניִתחַתְמַא
 היחנ .וטחנא"סנו תמו ךידבעמ ותא אָצְּמו רש ּבָהְז א ףַסְּכ

 אצְמִי רשֶא אּוָהְִּכ םֶכיִרְבִדְכ התעְדנ מאיו :םיִדְבַעל יָנדאל וס
 תֶא שיא ּודְרויִנ ּורָהְמְַ :םיקנ ּנהְּת םֶּתַאְו דָבָע ילדהְיהָי לתא גג
 ןָמקב לחה לודְגְב שפחינ וּתחּתְמַא שיא וחּתְפִיו הַצרֶא וּתְחּתְמַא 9
 שיא מע םתְלמְש וערקיו :ןמינּב תחתְמַאְּב עיִבְגְה אָצָמִיַו הֶלַכ 8
 אּוָקְו ףסוי הָתיִּב ּוחֶאְ הָדּוהְי אביו :הָריִעָה ּובשיו ורְמָחלע 4

 השעמה המ ףסוי םָהְ רַמאַיַו :הָצְרַא ונפל ולו םש ּונְוע

 רשא שיא שקע שחנהיכ עַד אולה םָהישַע רעַא הוק
 -המּו רָפְדָנְהַמ | ינדאל .רמאנדהמ הָדּוהְי רָמאַ  זיִנָמְּכ 6

 -םג נדאל םידְכע ונגה ףידבע ןועדתֶא אַצְמ םיהלאה קָדטְצְ
 תושעמ - הָליִלַח רָמאיו ודיְב עיִבְגה אָצְמְנירָשֶא םג ּונְחַנָא גז

 וע םָפִַאְו דָבָע יִלדהְיַהְי אוה ודב עיִבְנה אָצְמִנ שא שיאָה תאו
 ףמאיו הָרּוהי ולא שגיו ;םכיִבְאלֶא םולשל

 ףדבעְב ךפא רחילאו ינדֶא נְוָאְּב רָבִד ּךדבע אָנרֶבִדַי ינדא יב

 ב ₪

 שי =

8 = 

 .ע"תו שיח ןכ .ףספה ל"צ +8 .יוגו אולה ָסָּכַה עיִבָּג דתֶא יל םֶּתְבַנְג הָמְלְו ןאכ אצטנ ם"תו ע"תב + 5 :דמ
 םַּג א"פב : כ ןכ ,הםַּג ריבס ד. 9 | ,י"ד ,ז'ד ,ג"ד ,בל אל ,טכ ,חי ,זי .בי ,ט ןכ .חתפ ףטח ונבישָה א"ס ד. 8

 .ביד ,טמ ,חי .זיי ,זט ,בי ןכ .הניגנ אלבו ףקמב ירצ -ןֶּב א"ס . 0 | .שיח ,ג'ד ,חל .בל ,אי ןכ ,'קו יתב

 ימלשורי ,יללהב ןכ +. 19 הייד .ז"טד ,במ ,אמ בל .אל ,גכ ,בכ ןב ,ףקמ אלבו הנומ ןֶּב א"סו :ו'טד ,ג'ד

 ,אי ריבת ןכ ד. 5  .ח"יד ,ז"טד ,ג"ד ,ביד ,במ ,אמ .בל .אל .טב רב טי זט ,בי ,אי .ט ןכו .אלמ םיּיקְנ

 דהַמ איס :חייד זייד .זיטד ויד ,במ .אמ ,מ ,חל ול ,דל ,גל ,בל ,אל :טכ ,דכ ,גכ .בכ .טי ,חי .בי
 -ללהב + 15 .ט"וד .ייד ,זיד ,היד .גיד ,א'ד .גנ .בג ,טמ ,המ ,גמ .טל זי ,זט ,די ,גי .ט ןכ ,הניגנ אלבו ףקמ

 םתַאָנ א"ס +. 1 = ,ע"תו שיח ןכ ,םיִהלָאָהְו ל"נ +. 16 = .ו'ד ,ביד ,חל .בל ,חי ,די ,בי ,אי .ט ןכו .רסח אלָה
 .חייד .זיטד ,אנ ,טכ ,דכ ,םי ןכ ,ריבת

 .ח"כ קוספ דע ו"ט קופפ ז"ל ןמיס לאקזחיב ילא 'ה -רבד יהיו הרטפה + 5

 ישרפ
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 9 בָא םכל"שיה רמאל וויָדְבַעְדִתֶא לאש יִנדֶא :הֶקְרַפְּכ מכ יכ
 9 ויחָאְו ןָמָק םיִנָקז דל ןקָז בָא ונָלש יִנדֶאלֶא רַמאנְו :חַאדוא
 1 ףידְבעלֶא מאת :ובְהֶא ויבָאְו מאל ודבל אּוָה רוי תמ

 פ *רַעָוִה לכוידאל ידַאלֶא ראו גול ינוע הָמישֶאְו יל והְררּוה
 ₪ אלדַא ו רמתו :תַמָו ויָבָאדתַא בו ויִבָאדתֶא בעל
 ₪ ונילע יכ יהיו יִנַּפ תוארל 'ןּופסְת אל םֶכְּתִא ןטָקַה םֶכיִחֶא דָרָי
 5 דורבש ּובש וניִבְא רמאיו :ינדא יהב תֶא ולדדננו יִבָא ּךדְבעלֶא
 2 לנָתַא ןטקה וניִמֶא שידסא תדר לכ אל רמו :לָכָאדמעמ ונֶל
 :ּונָתַא ּונניִא ןטקה ּוניחֶאְו שיאָה ינפ תואָרְל לכונ אלי ונְדרַי
 אז :יתשא ילדהְדְלְ םִיִנָש יּכ םָּתְעַדְי םֶּתַא ּונילא יִבָא ךדבע רַמאַָ
 8 ההד ויִתיִאְר אלו ףרט ףרט ךַא רמאָו יִּתִאַמ דָחֶאְה אצינ
 פ יִתָביִשדתֶא םֶתְרַרהְו ןוסא ּוהָרְקְו יִנָפ םעמ הוד תַאדסנ םקָחְקְלּו
 30 ּונתִא ּונניִא רַעָגְהְו יִבָא ךּדְבעְדלֶא יִאְבּכ הָתַעְו :הלֶאש הָעְרְּב
 גג "ּודיִרוהו תַמָו רעה ןיאדיכ יִתואְרּכ הָיְקְו :ושְפְנְב הרּושק ושְפִ
 ₪ "תֶא בֶרָע ףדבע יכ :הֶלֶאְש ןונָיִּב וניִבָא ךדבע תַבישדתַא ףיִדְבִ
 -לָּכ יבא יִתאָטֶחְו לא ניבא אלא רמאל יִבָא םעמ רַעגַה
 3 לע רַעְגַהְ ינדאל דֶבַע רעגה תחת ךְדְבע אָנדבֶשָי הֶתַעְו :םיִמָּיה
 % עֶרָב הֶאְרֶא ןּפ יִתא נניִא רענהְ יבָאדלֶא הלעֶא יִאחיִּכ זויָחָאְדםִע

 המ יִָעיִבָעַגַה לכל קּפַאָתְהל ףסוי לאלו :יבָאתַא אָצְמי רשא
 ףסוי עַדְוְתַהְּב ותא שיא דמעדאלו יִלָעַמ שיִאדלָכ ואיצוה אָרְקי

 2 :הץרפ תיב עַמשיו םִיִרָצַמ ועְמשיו יִכְבְב ולקדתֶא ןתיו זויָחאלֶא
 5 ויַחֶא ּולְכיאלו יח יִבָא דועה ףסוי יִנָא ויָחֶאדלֶא ףסוי רָמאיו

 + ילא אְנְדוש ויחֶאְדְלֶא ףפוי רַמאיו :וְיְנְפמ ּולְהְבנ יפ ותא תנע
 5 | הָתַעְוַּוהמְיְרְצִמ יִתא םתְרְכְמְ"רֶשֶא םקיחא ףסוי ינא ראו ושני
 הֶיִחְמְל יִכ הָנִה יִמא םתְרכְמדיכ םפיִנְעב הָחידלַאְ ובצְקתִלא

 ז םֶפינפל .םיחלא ינתלשי :ריִצקְ שירחייא שא םיִק שָמָח

 איפ +. 5 .טי ןכ .בזָעְל רעצה לכוו דאל איפ +. יד ויד ,אמ ,חל ,דל ,בל ,אל ןכ .שיָה איס +
 .חי .די .בי .ט ןכו ,רסח ותאַרּפ ,ימלשורי ,יללהב אלמ ןכ +. = .בל .ל .טכ ,בי ,ט ןכ ,ילמד ' ילמ כ

 .סית .ע"ת .ש"ח ןכ .ּונְּמא רענה ל"צ +. 9 .ח"יד ,ז"טד ,ויטד .ייד .זיד ,ג"ד .חל .ול .דל .בל .אל .טכ

 איס ג /717כ | ו יה רתסא ןייעו :כ ןכ .אָצְמִּת ריבס + % ,בנ ,במ ,מ ,בי ןכ .ףיִדָבַע ּודירוהו אס +.
 .בנ ,דל .רכ .בכ ,זי ןכו ,ץסק דּועָה יקובגזב <5 .במ ,אמ ,טכ .דכ .בכ ,טי ןכ ,ריבת ארק
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 הָפְַו :הָלדּג הָטיִלְפל םֶפְל תויַחְְלּו ץרָאְּב תיראש םֶכְל םּושל 8
 הערפל בָאְל ינמישיו םיהלַאה יּכ הָנַה "תא םתְחְלש םָתַאאל

 יִבָאדלֶא ולו ל ּורָהְמ :םיְרְצִמ ץראלְֶּב לשמו ותיבדלְכְל ןודאלו :

 -לָל ןָדֶאל םיהלַא ינמש ףסוי כ רמָא הָּכ ולא םקרמאו
 ילא בורק יהו ןשג"ץַרֶאְב תְבשְיו :דמעַתחלֶא יִלֶא הָדְר םְִרְצִמ ו
 יקתקּכלכְו :ךלירשא"לֶפְו רבו ךנאַצְו נב נבו נבו הֶתַא ג

 הלכו ךתיבו התא שְרֶוִִֶּּפ בעְר םינֶש שמח דועְדיּכ םש ףתֶא
 רכְדִמה יפדיכ ןיִמָינְב יחֶא יגיעו תואר םכיניע ההְו :ךלְרֶשֶא 5
 רשא"לכ תֶאָו םִיַרְצְמְּב דובְּכ"לֶכתֶא יבָאל םִתדגהְו :םֶכיִלָא 8

 דןמָינב יראוצ"לע לפיו :הָנה יִבָאדתֶא םּתְדְרוהְו םתרהמו םַתיִאר

 םקלע כ וקַא-לכל קשניו :וילאוצדלע כב ןמינכו ךבְו וי +
 ואב רמאל הערפ תיִּכ עַמָשְנ לפה :ותא ויָחֶא ּורְּבד ןּכ ירָחַאְו 6
 -לֶא הערפ רַמאָיַו זויִדְבַע יִניִעְבּו העְרפ יניִעְב בטייו ףסוי .יחֶא גז

 הָצְרא ואָבדוכְלּו םכְרְיְבתֶא נע ושע תאו ְיָחַאלֶא דֶמָא ףסוי
 תֶא םקל הָנִַאְו ילא ואָבּו םַכיְְִּדתֶאְו םקיבָאדתֶא ּוחקו :ןעְנּכ 8
 ושע תאו הת התאְו :ץֶרֶאַה בלחהת יִלְכִאְו םורָצמ ץֶרֶא ומ 9

 דתֶא םֶתאָשְנו םֶכיִשְנלְו םֶכְּפַטְל תּולְנע םיִרָצְמ ץֶרֶאמ םֶכְל לק
 ץראדלּכ בוטדיפ םכילכדלע םֶחְּתִלֶַא םֶקְנעְו +םֶתאָבּו םֶכיִבֶא 0

 תִלְגַע ףפוי םקֶל ןפיו לארשי יִנְב ןכדושעיו :אוה םכל םִיָרְצִמ
 תּפְלָח שיִאָל ןַתָנ םַלָכִל :ִּךִרֶהל הָהצ םהל ןתינ הָעְרְפ יפדלע
 :תֶלָמש קפלה שמָחְו ףַסָּכ תואמ שלש ןַתַנ מיגל תֶלַמְש

 רשעו םיָרַצִמ בוטמ םיִאְְנ םירמח הָרָשַע - חלש באל 8
 בדד

 ששש

 ץלא ואב םִיְרְצמִמ יב :דרדּב העתדלא םטלא רַמאָ וכלי 55
 אוהדיכו יח ףסוי דוע רמאל ול ודו :םֶהיִבִ בקעידלא ןטנְב 6
 ורְּבדיו :םקְל ןימַאהדאל + יפ ובל גַפיַו םִיָרצִמ ץראילכב לשמ אז

 תולְנעֶהתֶא אריו םָהְלֶא רָבִּד רַשָא ףסוי יִרְבְדדלָּכ תֶא ולא
 .ר"תו ע"ת ןכ .םֶתֶא הּוצ לי +. 9 .'ד ,'ו ליעל ןייע :אדה הלמ ןַכיִרָהַאְו א"ס+.15 .'קויִראָּוצ ,'תכ לראָּוצ א'ס +. +
 זיד .ויד .ג'ד .א'ד .במ ,אמ ,מ .חל ,ול דל ,אל .טכ ,דכ .טי ,חי ,זי ,בי ,אי ףקמ אלבו חנומב ןכ < 9
 ד"וו אלמ תַפיִלָה ימלשורי 8 זמ 5  .ט"יד ,ח"יד ,ז"יד ,ה"ד ןכ .הניננ אלבו ףקמ -ּוחק טועימב :י"ד

 .אלמ תואשנ ימלשורי .יללהב ןכ יד ,בי ןכ ,ילמד ילמ תופיְלָח ןוהיורת טועימב :טכ .מ ןכו ,ו"או רסהו
 :הָצְרַא ריבס ז 5 .במ ול 6 0 ,בכ .זי ,בי ןכ .הנטק אשילת תאָשנ א'ס +- 3 .ז"יד ,י"ד .ז"ד ,ג"ד ןכו

 .ש"ח ,אמ ,בי ןכ ,'קו יתכ הָצְרַא א"ס
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 5 לַמאיו :םֶהיִבָא בקעָי חור יחתו ותא תאָשְל ףֶסוי חְלָשדרַשא
 ומ עפיו :תּומִא םֶרָטַּב ונָאְרִאְו הכלא יח יִנַּפ ףסויזדוע בר לֶאְרֶשי
 יהלאל םיחְבְו חכְויו עבש הָרֶאְּב אביו ולדרשַאלְכו לאְרְשי
 9 רָמאָיו הלילה תֶאְרַמְב לארשיל | םי הלא רַמאיַו :קַחצי ויִבָא
 3 אְריִתִלא ד ךיִבָא יהלַא לֶאָה יכנָא רמאיו נגה רמו בקע | בָקעָ
 + ךמע דרא יפנָא :םש ךְמישֶא לוד - הָמְּירְצִמ הָדְרְמ
 5 םקְ :ףיניע-לע ודי תישנ ףס*ו הלְערנ ףלעא יִכְאְו הָמְיְצַמ
 םּפַטחתֶאְו םקיבא בקעיחתַא לארָשְיגְב ואשוו עבש רָאְּכִמ בקי
 6 חתֶא ּוחְקִיַנ :ותא תאשְל הָעְרַפ חלָשדרָשֶא תולְנָעַּב םַהיִשְנַתַאְ
 הָמִיִרצִמ ּואְבַיַו ןַענָּכ ץֶרָאְּב ישְכְר רשא םשּוכְרְדתֶאְו םָהינקִמ

 ז "לכו נב תֶנְכּו ויתְִּכ ותא נב ינו ונְּבִּתא ועְרודלֶקו בקש
 8 דִנָּב תמש הָלֶאְ :הָמיִרַצִמ וָּתֶא איבה וערז
 9 נְבּו :ןבואר בקעו רֶקְּב ינָבּו בקעי הָמְיְרַצִמ םיִאְּבַה לארי

 ו דַהָאְו ןיִמָנ לאומי ןופמש ינבו :ימרכו ןַרְצחְו אולפו דע ןבזאר
 גג יִרְרְמּו תקק ןושר) יול נבו ּתונענְּכהְְֶּב לּמְשְו רצו ןיכנ
 ג ץֶרֶאְּב ןֶנאְו רע תמו חרז ץרפו הלשו ןנואו ךע הדוח נבו
 13 בופ הָופּו עלות ךכששי יִנְבּו :לּומָחְו ןרצֶח ץֶרפחינב ויקי ןעַנָ
 + רֶשא הֶאְל יִנְפ | הלא :לַאְלַחָי ןילאו דַָס ןְלְבַ יגְבו :ןךֶמשְו
 ויַתונְבו ויְנַּב שפל ותב הָניִּד תֶאְו םֶרֶא ןדַפָּב םקעיל הָדְלי
 46 יִדורָאְו ירע ןְפְצֶאְו ינוש יִנְחְו ןויפצ דג נבו :שלשו םישלש
 גז נבו םתְחַא חַבָשְו הָעירְבּו יושיו הושיו הני רָשֶא ינו :ילֶארַאְ
 8 הֶאלְל בל ןַתְנדרַשֶא הָפְל יִנָּב הלא :לַאיכלמו רָבָּק הָעיִרְב
 גפ תשא לַחְר יִנָּב :שָפְנ הָרָשְע שש בעל חלאחתַא דלתו וּתְב

 ,גנ .בג .טמ המ .גמ .אמ ,מ ,טל חל ,ול .נל .בל ,אל .טכ .דכ .בכ ,חי ,זט ,גי ,אי ,ט ריבת ןכ +.
 4 ב | ויד ,במ .דל ,טי .זי בי ןכ .לודג תקז בל א"ס :ט"יד ,ח"יד ,ז"יד ,ז"טד ,י"ד ,ז"ד ,ה"ד ,ג"ד ,א"ד

 זיטד .ויטד ,ויד ,היד ,גיד ,א'ד ,המ ,גמ ,אמ ,מ ,טל ,נל ,בל ,אל ,טכ ,טי ,חי ,זט ,גי ,אי ,ט יפרןכ
 וכ ןכ קולע +. + .טייד ,ח"יד ,ייד ,זיד ,בנ ,טמ ,במ 8 ול .רל ,דכ ,בכ .זי ,בי ןכ ,שגד דסג א'ס :זייד
 ש"ח יג'ד .רל .בל .אל .טי ,די בי ןכ .ןורְצֶח א"ס . 9 | .חייד ,חל .טכ .בכ ,טי ןכ .ריבת ףסויו א"ס <.+

 חל .אל .טכ .גכ טי ,זט ,בי ,אי ,ט ןכו .תֶהקּו אצמנ ייקיודמ םירפסב הילע רסמנ ₪י הרסמב +. ג .ע"ת

 יא ה"ד :ד"כ ,ו"כ רבדטב ןייע :ע"ת ,שיח ןכ ,בּושיו ל"צ +. 15 ,רֶבָש שי וא רֶכָש שיא - רֶכָשֶשְי ניב +. 8 .אמ

 ןופָצ ליצ +. 6 = .ח"יד ,ז"יד ,ז"טד ,ייד ,זיד ,גיד ,אמ ,מ ,אל .טכ .טי ,חי ,אי ןכ ,ירצ דָרְס א"ס ז. 14 | .יא 'ז

 א"ס +. 6 = .ס"ת ,ע"ת ,ש"ח ,רד"נק י"כ יד ןכ ,יִנּושו איס ז. 6 | .ו"ט ו"כ רבדמב ןויע :ע"ת ,ש"ח ןכ ,ןופצ וא

 יננ טל הל .אל ,זי ןכ .ךיראמב ָהנָמָי + 7 גיד ,אמ .חל .בל אל .טכ שי .בי ט ןכ .אלמ ןבְצֶאְו

 .אל .טכ ,טי ,חי ,זט ,גי ,אי ןכ .ירצ רָבַה א"ס < זז .חל .בל .אל ,גכ ,טי ,בי ,אי ןכ .חַרָסְו א"ם +. וז

 .זייד יד .זיד .ויד ,גיד אנ ,מ ,חל

 א 5%

 ( <4.ןדי /
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 ול"הדֶלְו רשֶא םורצמ ץרֶאפ ףסויל דלויו מו ףסוי בקע וס
 ןמינב ינְבּו :םיָרְפָאדתֶאְו הָשְנְמדתֶא ןֶא ןהכ ערֶפ" יטופדתכ תַנְסֶא
 :דְרֶאְו םיִּפְחְו םיפמ שארו יחא ןמענו אָרְג לּבשַאְו רָכָבְו עלּב
 דינבו :רשְע הָעְבִרַא שָפָנילּכ בקעול דל רשצ לחר נב הלא ₪
 הָקְלב ינב הלא :םלשו רצו ינו לֶאצְו ילתפנ יִנְבּו :םישח ןד ₪

 שָפְנילָּפ בעל "הָלְא"תֶא' דלתו וִתּב לחרל ןָבְל ןָתְנדרֶשֶא
 דֶבְלִמ כר יִאָצְי הָמיִרְצִמ בקעיל הָאְּבַה שָפְנַק"לָּכ ּוהְעְבַש

 ולדדלָיירֶשַא ףסוי ינו :ששו םישש שָפָנלָּב בָקעידינב ישנ וז
 הָמיְרצִמ הָאְּבַה בֶקְעתיִבְל שַפָנַהְדלָּכ םִיִנְש שָפְנ םִיִרָצִפְב
 ףסוידלַא ויִנָפְל חלש הָדּוהְיתֶאְ :םיִעָבְש

 לע יתככרִמ ףסוי רפא :ןש הָצְרְא ואְבַו הָנָשֶג ויְנָפְל תָרוהְל 9
 ָךְבו ויִראוצהלע לפיו וילא אָרִו הָנָשג ויָבָא לאְרָשידתאְרָקל

 ירמא םעָפה הָתומָא ףֶסוילֶא לארשי רַמאַ :דוע ויראָוצהלע 90
 ויִבָא תילו ויָחֶאדלֶא ףסוי רמאיו :יַח ּךְדוע יכ ףינָפדְתֶא יִתואְר ו

 "ץֶרָאְב רשֶא יבָאדתיִבּו יחא ויל הָרְמְאְו הערפל הָדיִגִאְו הָלָעַא
 םנאצו ּוַה הנקמ ישְנאדיכ ןאצ יעְר םיִשֶנָאְהְו :ילא וא ןַעְנּכ
 רַמָאְו העְרפ םֶכְל ארקידיכ הָיָהְו :ואיבה םֶהְל רשא"לֶכְו םֶרקְבּו
 "דעו ונירּועָמ ףידְבַע וה הָנְקִמ ישנא םּפְרַמִאְו :םקישעמדהמ
 תבעות"יכ ןשג ץֶרָאְּב ובָשִת דּובָעּב וניתבאדסנ ּונחְנאהסג הָתַפ

 יחְו יִבָא רָמאיַו הערפל דיו ףסוי אָבַּנ :ןאָצ העְר"לָּכ םיִרְצמ זמ
 ץראּב םנהְו ןענכ ץרָאמ ואְּב םהְל רָשֶא"לָכְו םֶרְקְבּו םנאצו
 רַמאָוו :הץְרפ ינפל םנִיו םיִשְנֶא שמח 'חַקל יַחֶא הצְקמו ןש) 3

 ףידְבַע ןאצ הקר הערפ"לא ורמאַו םכישעמההמ ויחאְדלֶא הָערפ
 = -יִּכ נאָּב ?ְרֶאְּב רּוגְל העְרפדלֶא ּוְרְמאַיַו :וניתובאדםנ ּונָחְנַאדּ

 ,ייכ א'ת,שיח .בל .ט ןכ,הָדְלָ איס + 5 .יקו יתכ הלמ אדח ינדמל ,הלמ אדח יקו ןילמ ןירת 'תכ ידעמל +. 9
 ,גי ,בי ,אי ,ט לוגס דויה ןכ +. < | .ריאמ יר לש ותרותב ןכ :'קו 'תכ ,הֶָבּו א"ס ,הֶָבּו ריבס < 3 ,ם"ת ,ע"ת

 ,חי .זי ןכ ,ורצרצנ א'ס :ה"וד .זייד זיטד .ייד זיד .טמ במ ול ,גל .בל .אל :טכ ,גכ .בכ .חי זמ ,די
 ,בֶקעָיְל ּהָלֶאדתֶא דָלְּתַו א"ס +. 5 .טיייד, ו"טד ,ויד ,ה"ד ,ג"ד ,ביד ,איד ,גנ ,בנ .המ ,גמ ,אמ .מ :טל הלה
 םֶיַרְצְמְּב אס +. לז ,שיח ,רד"נק י"כ 'ו ןכ ודל א'ס <. גג .במ .אמ ,מ .גל אל .בכ !חי ,זט בי מ ןכ

 ;אושב דוקנ יקובנזבו יללהב +. 5 ,טמ ,במ ,אמ חל .ול .דל .בל .דכ ,בכ ,טי ,זי אי ןכ ,השוגד תיב
 :טמ המ .גמ .במ אמ מ :טל ,חל ,ול ,דל .גל אל .טכ .בכ טי ,זט ,די ,גי ,בי ,אי .ט רפא ןכו
 .י'ד ,ז"ד ,ה"ד ,ג"ד בל הפ תל ןכ .התפ ףטה רסָאָיַו א"ס :ט"יד ,ח"יד ,ז"טד ,ו"טד ,ו"ד ,ב"ד ,א"ד ,גנ ,בנ

 ליצ +. 8 .עית ,י'ת ,שיח ןכ .ומע חקל ל'צ +. 5 2?41 = .םית ,י"ת ,א'ת ,ש"ה ,רדיינק י'כ ד"כ ןכ ,יִער א"ס + 4
 .יד סופדו סת ,ע"ת ,י'ת ,א'ת ,ש"ח ,רד"נק י"כ 'מ ןמ רתוי ןכ ,יער א"ס ז. 3 ,ס"ת ,ע"ת ,י'ת ,ש"ח ןכ ,ףסוי יַחַא



 8 שגיו ]1 9

 הֶתַעְו ןעְנַּפ ץֶרָאְּב בָעְרֶה ךבְכדיפ ךידבעל רָשֶא ןאצל הָעְרִמ ןיא

 יד רמאל קיל הערפ רַמאיַו :ןשְג [ר ו אָנּובֶשי

 "וטנא -- היימא וש ץֶרָאּפ בשוד יקאתא יבא
 ז ויִבָא בָקְפַיתֶא ףסוי אביו :ילרָשֶאדלַע הָנְקִמ יִרָש םָּתְמַשְו ליח
 8 "לא הָעְרּפ רָמאְיו :הָעְרפתֶא בקעי ךְרְבִיו הָעְרפ ינפל ּוְדְמַעַַ
 9 ירּונִמ יִנָש למי העְרְפדלֶא בקע רמאָיַו :ךייח ינש יִמִי הָמַּכ בקש
 =תֶא ּוגיִשַה אלו ייח יִנָש 9 ּליָה םיִעְרְו טעמ הָנָש תֶאְמ טי

 גט אָצִו העְרפדתַא בקע ךרבְו יםקירונמ יִמיִּב יתבָא יח יש מו
 וג הְחֶא םקָל ןפינ יחָאהתַאְו ויִבָאדתֶא ףסוי בשוינ :הקרפ ינפלמ
 :הץרפ הָוצ רָשֶאּכ סָפמִעַר ץֶרַאְּב ץֶרָאָה בַיִמְּב םִִרָצִמ ץֶראְּ
 ג יפל םֶחְל ויִבָא תיּכדְלָּכ תֶאְו ויָחאדתֶאְו ויִבָאדתֶא ףסוי לָּכְלַכִַ

 גג ץרא חלפו אמ בָעְרַה ךכְכ"יק ץֶרְלכּב |יא םחְלְו :ףַה
 גו ףְַכה"לָּכתַא ףסוי טק :בערק ינֶפמ ןעכ ץראו םידצמ
 םיִרְבְש םה"רָשִא רֶבָשּב ןעפ ץֶרֶאְבּו םירצמץְרֶאְב אָצְמִַה
 ופ םִיִרצִמ ץרֶאִמ ףספה םֶתַ :העְרפ הָתיִּ א אבָיו

 4 הְַָּאְו םפינקמ ובָה ףסוי רָמאַנ :סָכ פא יכ 2 תו הָמְלְו
 וז ףסוי"לַא  םֶהיִנְקְמתֶא'ּואיִבָּ וַסכ סָפֶאדםַא םֶכיִנְקִמְּב םֶכָל
 רֶקְּפַה הנְקְמְבּו ןאָצה הנְקִמְבּו םיסופּכ םהְל ףסוי 'םֶהָל תו
 8 םתתו :אוקה הָנָשְּב םֶהְנקְמלֶכְּב םֶחָלַּב םֶלָהְנִו םיִרָמְבו
 דחכְנ"אל ול ּורָמאַיַו תינשה הנשּב ויִלֶא ואביו אוָהָה הָנָשה

 ראשנ אל נדָאדלָא הָמַהְּבַה הנקמו ףסּפה םת"םא יִּכ ינדָאמ
 ופ "םָנ ףיִנעָל תּמָנ הָמְל :יּונְתְמְדִאְו ותום יִתְלּכ ינדַא נפל
 וטחְנַא הָיִהְנְו םֶחָלַּב ּונָתְמְדַאתֶאְו ונתאדהנק ּונְתְמדַאדסג חנא
 אל הָמְדַאַהְו תּומָנ אָלְו הָיחִנְו ערָו"ְזתו הערפל םיִדָבַע לנָתְמְדַאְ
 "50 םיִלָצַמ ּורכַמחיִּכ הערפל םירָצִמ תַמְדַאלֶּכדתֶא ףסוי זק :םֶשַת

 גג םֶעָהתֶאְו :הֶקְרּפְלץֶראַ יהו בערה םקלפ קחי והדָש שיא
 99 תַמְדֶא קר :והצק"דעו םִיְרְצמדלבְנ הָצְקִמ םיִרָעְל "ותא  ריִבָעָה
 .גנ ,טל ןכ .ףַּויד לֶא םֶהיִנְקְמתֶא ואיְבַַ א'ס +. 1  .ז"ו קוספ ןמקל ןייע :ע"ת .ו"ת ,ש"ח ןכ .םֶחָל םכל לכ +6
 .בל אל .דכ ,בי ןכ איהה איס + וז .,ויטד וגיד ,מ ,חל ,דל ,בל אל ,בי ,ט ,א ןכ .אלמ היקס א'ס =. וז
 ,ר"ת ע"ת .שיח ןכ .םיִדְבַעַל ותא דיִבָעָה ל"צ +. 2 ,ג'ד ,בל .דכ בי ןכ .אִהַה איס +. 5 גיד
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 םֶקָחתֶא יִלְכָאְו הלרפ תאמ םיִנָהְכל קח יִּכ הָנֶק אָל םיִנָהְכַה
 - ףסוי רַמאָו :םֶתְמְדְאתֶא ּורְכִמ אל ןפ"לע הפרפ םֶהָל ןַתְנ רֶשֶא
 םכלדאה הָעְרפְל םֶכְתִמְדַאתֶאְו םויה םֶכְתֶא יִתיִנָק ןה םָעָקדלֶא
 הערפל תיִשיִמח םקְתְנו תאובּכ הָיהְו :הָמְדאְִתֶא סתר שרו
 םָכיִּתְבְּב שאלו םֶכְלְכָאְלְו הָדְשַה ערזל םֶָכְל הָיְהְי תדָיה עִּבְרֶאְ

 ונוי ִנדֶא ןניעב חדאָצְמנ ונָתיִחַה ורמאוו :םכּפַטְל לֶכָאְלְו 5
 תמדאדלע הָּזִה םויהדדע 'קחל ףסוי התא םשָיַו :העְרפְל םיִדָבַע 5

 הָתָיַה אָל םֶּדְבָל םיִנָהְּכִה תמְדַא קר שמְהל'הָעְרְפְל םִיְרְצִמ
 ּהָב ּווחָאי ןש) ץֶראְּב םִיִרָצמ ץֶרֶאְּב לארשי בֶשָיו :הָעְרפְל זז
 הָנָש הָרָשְע עבש םִיִרְצִמ ץֶרָאְּב בקעי יחיו :דִאְמ וברי ּוָרְפִיַו 5

 :הנש תֶאְמּו םיעְכְראו םינש עבש ויזה ינש בקעהימו יהו
 א;"םא ול רַמאַיַו ףסויל ינבְל ואָרְִיַו תומְל לֶאְרְשייִמי וכרקיו ₪

 תַמָאְו דָסַח ידְמע ָתיִשַעְו יִכְרְי תחת די אָנ"םיש ְיניִעְּב ןח יִתאָצִמ
 םיִרָצִמִמ לגתאָשְנּו יִתבָאדםע יִּתְבַכָשְו :םיָרְצַמּב יִנְרְּבַקַת אלא 90
 יל הָעְבְשַה מאיו :ףרבדכ השיא יִכְנַא רמאיוםֶתְרְבַקּ ִנֶּפרְבְקּו 3

 :הָטִמַה שאְרדלע לֶאְרְשִי וחַתֶשיַו ול עָבָשִו
 חקיו הלח ףךיָבָא הגה ףפויל רמו הָלאִה םיִרְבּדַה ירח יהו חמ

 רַמאו בקעיל דעוו :םִיִרְפאדתֶאְו הָשְנְמדתֶא מע ויִנָב ינָשדתַא ל
 :הָטמַהְדלַע בש לארשי קזחתינ ףיקא אב ףסוי נב הגה

 ןעְנָּכ ץֶרָאְּב ולב ילָאְדהארנ יִדש לא ףסוידלָא בקע רָמאָב 5
 להקל ףיִּתַתְ ףתיִפרהו ףרפמ יה ילא רמאיו :יתא ךְרֶבְנ +
 הָתְַו :םֶלש תזחא יִרָחַא ךערול תא ץֶראָהְתַא יּתַָנְו םיִמִע 5
 -יל הָמְיִרְצִמ ףילא ןאפ"דע םירָצַמ ץֶראְּבְדְל םידְלונה יבש
 .עית ןכ .העְרפְל שָטַחְל ל"צ .רחואמ םדקומ לינ +. ₪

 אלו החותפ אל אקספ ןאכ ןיא +. 8 = .ב"י קוספ דע 'א קוספ יב ןמיס 'א םיכלמב דוד ימי וברקיו הרטפה +.
 .ביד .א'ד .גנ .בנ .טמ ,המ ,גמ .במ .אמ .מ ,טל ,ול .דל .גל .בל .דכ ,בכ .טי ,זי ,די ,אי .א .המותס
 ןכ .יִמָי וברקיו א"ס +. 9 = .ש"ח .רדינק י'כ יו ןכ ,'קו יתכ ּויָהָיו א"סב :ּויָהִיַנ ריבס +. 5 | .ח"יד .ו"טד .היד ,דיד

 חל .ול ,דל .גל .בל .טכ .דכ .בכ טי ,חי זי .זט ,די ,גי אי .ט גתס אלב ןכ <. ₪ .ויד .בל .אל .טכ
 ,היד ,איד .בנ .טמ .גמ .טל ,אל .בי א ןכו .אגותמ דםיש וחיריב :זייד ,ייד .זיד .גיד ,1) ,המ .במ .אמ .מ

 ,חל .ול .בל .אל ,טכ .דכ .בכ ,טי ,חי ,זי .זט ,גי ,בי ,אי .ט .א לוגס ףטחב ןכ +. 9 .ט"יד ,ח"יד ,ןיטד ,ויד
 ןכו .ןיעה אושב הָשָעֶא יללהבו הגומב :חייד ,ז"יד .ז"טד ,ויטד ,ייד ,זיד ,גיד .איד ,ננ .טמ ,חמ ,במ אמ .טל
 עובר < 5 471'ב = .שיח ,גיד .חל .בי ןכ .יִרָבָדִכ א'פ +. 9  .ט"וד ,ויד ,היד ,ביד ,בנ ,גמ ,מ דל גל .רי

 .אי ןכ .ףקמ אלבו הנומ יִנָש איפ +.5 .בנ ,טמ ,נמ .דל ,אל .ל .טב .נב ,חי .זי ,די ןכ .הרות לש ןושאר
 .אל .חי .זי .זט ,אי ןכ .ףקס אלבו חנוס ול אס = 5 .ייד .בנ .במ ,מ .ול ,נל .אל ,טכ ,טי ,חי גי ,זט
 / .ז"יד .זיטד ,גיד ,בג .במ .בל

 ישרפ
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 9 "רֶשֶא ךִּתְדלומּו ילדיה ןועמשו ןבּואְרכ הָשנִמּו םירפֶא םה
 :םֶתְלַחְְב ארק םֶקיִחֶא םש לע ויהי ךל םקירחא ּתְדלוה
 ז דתרֶבּכ דעְּב ךרדּכ ןענּכ ץֶרֶאְּב לחְר יִלָע הָתִמ ןדפמ יִאבְּבויְנָאו
 :םֶהְל תב אוָה תַרֶפֶא ךרָרְּב מָש קַרְּבְקָאְו הָתָרֶפֶא אָבְל ץֶרֶא
 4 "לֶא ףסוי רָמאָ :הָלֶאדיִמ מאו ףסוי נְּבדתֶא לֶאְרשַי ארי
 יקֶא אְנְ"סָחְק רפאיו הב םיִקלַא יִלדְְתנְִרֶשֶא םה נב ויבָא

 וג ףְנָפ הֶאְר ףסוידלא לֶאְרְשי מאו :םְל קבחְוסֶהְל קשיו ויל
 וג ףפוי אצויו ִּּעְרַתֶא םג םיִקְלֶא יתא הֶאְרַה הֶוהְו יתָלְלִּפ אֶל
 3 םיִנָשתַא ףסוי חיו :הָצְרֶא ויָפאְק וחתשינ ויָכְרִּב םעמ םֶתַא

 ןימימ ולאמשב הָשנְמתֶאְו לארשי לאָמְשִמ לימי םִִרְפַאדתֶא
 4 שאְר"לע תַשַּו וניִמידתַא לֶאְרשַי חלשיו זויִלֶא שנו לֶארֶשי
 ויִדָיתֶא לָּכַש הָשנמ שאְרדלע ולאמשדתַאְו ריִעָצַה אּוהְו םִיִרפא

 ופ ּוכְלַהְתִה רָשֶא םיהלֶאָק רמאיו ףָסויתֶא ךדְבְנ :רוכְּבַה הָשנִמ ִּ
 םויה"דע יִרשַמ יתא הערה םיהלָאָה קָחְצִיְו םֶהְרְבִ ויִנְפְל יתבָא
 6 םֶהָב אָרָקִיְו םירעְנהְתַא ףרֶבְי עָרִ"לָּכִמ יתא לֶאְגִה ךֶאְלמה :הָוה
 וז ארָיַו :ץִרֶאָה ברקְּב ברל ודו קַחְצְו םֶהְרְבִא יתבא םשְו יִמש
 ךְמְתיַו ויניעְּב ערי םִיָרָפִא שאָרדלע ימְידדְיויבָא תיִשָניִכ ףַסו
 18 רַמאְָו :הָשַנמ שאְךְ"לע םִיְרְפְאִהשאר לעמ ּהָתא ריִסֶהְל ויבָאדדי

 :ושארדלע ָּךִנַמְי םיש רכּפַה הָזדיּכ יִבָא ןכדאל ויִבָאדְלֶא ףסוי
 9 אּוָהְִנְו םֶעְלדהְיָהְי אוקדםנ יְִעדָ יִנָב יְִעְדְי מאיו ובא ןאָמְ

 רג

 :םייגההאְלמ היי ועו ּוָפמ לדני ןטקה ויָתֶא םֶלּואְו לָהְנ
 א םיהלא ָךִמְשְי רמאל לֶאְרְְרָבְו ךּב רומאל אוהה םויכ רפי
 גו לָאְרְשַי רָמאָו :הָשִנמ ינפל םִיִרְפַאתֶא םֶשָיַנ השנְמְְו םְִרְפְאְּכ
 "לֶא םֶפְתֶא בישהו םֶכְמַע םיהלא הָיהְו תַמ יִכְָא הגה ףסוידלא
 גג לתחקל רַשֶא ףיקאדלע דָחַא םכש ךל יּתַתנ יאו :םֶכיִתְבִּא ץרֶא
 :יתשקבו יִּבְרחְּב ירמָאְה דימ
 .'ג .ב"+ ליעל ןויע :חתפ ףטח םכָרבאו א"ס .דבל אושב ןכ + .חל ןכו ,אלמ אובל יללהב ,ימלשורי ןכ +1

 מ .חל ,דל .בל .טכ ,גכ ,בי ,אי ,ט ןכו ,אלמ רוכְּבַה יללהב ,ימלשורי ןכ +. 8  .אל ,כ ,ני ןכ .'ק ואר +
 .טי ,חי ,זי ,זט ,די ,גי ,א רומאל ןכו ,אלמ הילע רסמנ הרסמב +.  .ח"וד .ז"יד .ז"טד ,י"ד .ז"ד ,ה"ד ,ד"ד ,ג'ד

 גזימד ,ויטד .ויד ,היד ,דיד .איד ,גנ .בנ .טמ ,חמ ,נמ .במ ,אמ .מ טל .רל :גל ,אל .טכ .דכ ,גכ .בכ
 וטמ ,נמ .במ .אמ ,חל ול ,גל .בל .אל .דכ ,בכ ,טי :חי ,זי זמ ,די ,בי אי םושרג ןכ +. 99 = .טייד
 וטייד ,ה'ד .א'ד ,גנ ,בג ,המ .מ .טל ,דל ,טכ ,גי \ט ןכ :עיבר ףב א"ס :חי"יד ,זייד ,זיטד ,ו"ד ,ז"ד ,ו"ד ,ג'ד

 וי .אמ ,מ ,חל ,בל .נכ ,זי ,אי ןכ ,עובר יִנָאָו אס +. ₪
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 אָרְקְידרֶשֶא תֶא םֶכְל הָדיִגַאְו ופסאה רמאיו ויִנָבְדְלֶא בֶקָעי אָרְקיַו טמ

 = ּועָמְשְו בֶקְעִי יִנָּב ּועְמָשְו ּצְבְקַה :םימָיה תיִרָחָאְּב םֶכְתֶא 9

 תֶאְש רֶתָי ינוא תישאר)נ יחכ התא להב ןֶמּואְר :םכיִבִא לארשי 3

 תְלְלַח אד ךיִבָא יִכְּכְשִמ תיִלָע *פ רתות"לַא מכ וקפ :זע רֶתָ +

 | :הלע יעּוצי
 ישפנ אָבְּתִלַא םֶדסֶּב :םֶהיִתְרַכְמ סָמָח יִלָּכ םיחא יול ןועמש |

 דורקע םֶנצְרְכּו שיא ּוְרֶה םֶּפִאְב יכ יִרְבְּכ דחת"לא םֶלָּחְקְּב
 בקעיפ םקלחא הָתשק יכ םֶתְרְבִמ כ יּכ פא רוד רוש ז

 :לֶאְרְשיְּב םֶציִפַאְו
 :ּףךיִבָא ִנֶּב דל ווחתשי ד ופיל ףְרַעּב ףדי ּךיחַא ףודוי + הָתַא הָדּוהי 8

 ימ איִבְלְכ היְרַפְּכ ץבְר ערּכ ָתיִלָע יִָּב ףְרָמִמ הָדּוהי היִרַא לו

 אבודיק דע וילגר ןיכמ קקחמו הוהימ טָכש רופוהאל :ונמיק] ו
 תא נב הקרשלו הרע ןפנל ירא :םימע תק ילו הליש גו
 דןבלו ןינמ םֶמיע יקילכח :הפוס םיִבְנעְ"םדְּו ושָבַל ןייב םַּכ 5

 :בָלָחִמ םִיִנש
 :ןךיצהלע ּותְכְרִיְו תִנָא ףוחל אּוהו ןֶּכשי םיִמָי ףוחל . 13
 -תֶאְו בומ - החנמ אְרָיַו :םיְחְּפְשִמַה ןיּכ ץמר םרּג רמח רכששי ן

 ןּר :דבלדסמל י יהיו לבָמְל למכש יו הָמַעְג יִּכ ץֶראָה 66
 ןֶפיִפָש דרדדילע שחנ ןדדוהי :לֶאְרשי ספ הא מע הי וז

 יתיוק ףעושיל :רוחא יִבָכְר למ םופדיבקע ךשנה חרא"ילפ
 רָשָאְמ "בקע ני אּוהְו ונדּוְי דּדְג דג :הוהי

 הָקְלֶש הָלְיִ יִלָתְפ :ךלמחינדעמ ןָתִי אּוהְו ומחל הָנִמְש ו
 ןועדילע תל ןּב ףסוי תפ ןפ :רפשדירמא ןתְנַה 5

 .יק וליש +. ג .ומש הב ןמיס דומע שארב הֶדּוהְי +. 6 ,ס"ת ,ץ"ת ,י"ת ,ש"ח ,בי ןכ ,םֶלָהְקֶבּו א"ס ד. < ,םמ

 ןכ .,'קו 'תכ ורע איפ :גמ ,מ ,אל ,טי ,חי ,גי ןכו 'ק וריע יללהב +. 11 = ,חי ןכו ץמק תֶחְקָי יקובגזב +. ו
 .טמ .המ .במ .אמ ,טל ,חל ,ול ,דל .גל ,טכ ,דכ ,בכ ,זי זמ ,בי ,אי ,ט ,א ןכו 'קו 'תכ הריע הגומב :בל
 ,ייד היד .היד .ביד ,א'ד ,גנ ,בנ ,חמ .במ .ול ,דל :גל ,טב .רכ ,בב ,די ,בי ,א ירצב תיב ןכ ד. 11 ,גנ ,בנ

 גמ ,אמ ,מ .טל ,חל .בל ,אל ,טי ,חי ,זי זט גי ,אי ,ט ןכו .לוגסב סֶּבכ הגומב :טייד ,חיוד ,ז"יד ,זיטד
 ,ט ,א ןכו ,יקו 'תכ התּוס הגומב :גמ ,מ אל .טכ ,טי ,חי ,גי ןכו .'ק 'תּוס יללהב +. 11 .ו"טד .ויד ,ג'ד ,טמ

 ןכ .רסח התְס איסבו :גנ .בנ ,טמ ,חמ ,במ ,אמ ,טל ,חל .ול ההל .גל .בל .הכ .בכ הי גט הרי .בי אי
 "דע א"ס :"דע ריבס ד. 13 8 95 'א הרסמ ןויע :יתבר חה .חל .בל ,אל ,םב ,דכ ,טי חי ,בי ,אי ,ם

 ,םיִרָּג -םֶרָג ל"נ +. 4  .רֶכָשַשְו וא רֶכָש שיא : רֶכָשָשָי כ"ב ז. + ,םית ,ץ"ת ,י"ת .ש"ח ,מ ,בי ,ט ןכ ,'קו יתכ

 ,םמ !בסיטב ןכ .,דֶָּב איס ד. ₪ | ר"ת ,ס"ת ,ע"ת ןכ .רשֶא םֶבַקִע = : רשאמבקע לינ + +. 19 99  ,שית .ש"ח ןכ

 גיד ג'ד ,היד .ביד .א'ד .גנ .בנ .טמ ,המ .גמ ,מ ,טל ,חל .ול .טכ ,רכ ,בכ ,גי ץמק שיר ןכ +. .ץיוד
 ,ט"וד ,ו"טד ,י"ד ,ז"ד ,ג'ד ,במ ,אמ הל בל אל טי ,חי .זי ,זט ,די ,אי ,ט ןכ .חתפ תָדפ א"ס ;ח"יד ,ז"יד
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 9 :םיִצְח ילעפ ּוהָמְמְשּיַו וכו והָרְרְמַו :רושדילע הָרַעָצ תב
 % הָעַר םשָמ בקע ריִבָא ידימ וידָי יעז פו ותשק ןֶתיִאְּב בָשתַ
 5 םימש תכרב ָךֶכְרְביַו ידש תאו ָךְרועיו יִבָא לאמ :לאְרשי ןבִא
 > ףיִבָא תכְרַּכ :םְֶרְו םיָרְש תָכְרּב תחת תַצְבר םהְּת תָכְרְּב לָעִמ
 ףסוי שארל ןיוהת םלש תַעְבִּג תֶואְת דע" ירוח תָכְרְּבִ"לַע ורב
 זויחֶא רג דָקְדְקְלּ
 א הָלֶאלָּכ :לֶלָש קלחי בָרַפְלְו דע לכאי רקפפ ףךמי בָאְז ןימָיְנב
 ּדְרְבִינ םֶקיִבָא םָקְל רָפִּדדרֶשֶא תאו רשע םינש לאְרשי ימְבש

 פ "רַמאָּוַו * םֶתוא * וצי :םתא ךְרּפ יִמְכְרְבְּכ רָשָא שיִא םֶתוא
 הָרְעְמַהְדַלֶא יִתְבָאדלֶא יִתא ּורבק יִמעדלָא ףַסֶאְנ נָא םֶהְלֶא
 9 הֶלַּפְכמַה הָרשְּב רֶשֶא הָדְעְמַּב :יִתַחַה ןוְרֶפָע הָרָשְּב רשֶא
 הָדָשַהדתֶא םָהְרְבַא הָגָק רָשֶא ןַעְנָּכ ץֶרָאְּב אָרְמִמ ינפ"לעדרַשַא
 ו תֶאְו םֶהְרְבאְדתֶא ּורבק הָמָש :רבְקהתַוְחֶאל יִּתְחַה ןֶרְפע תאְמ
 הָמָשְו וִּתְשִא הקבר תֶאְו קָחְציתֶא ּוְרְבַק הָמָש ותשא הָרָש

 ד ד<

 39 :תֶחיִנְּב תֶאְמ וָּב-רַשא הָרָעִמַהְו הָדָשה הגְקִמ :הֶאְלתֶא יִתְרַכְק
 ₪ דלֶא ףסֶאיועוניו המַהְדלֶא וילנר ףסָאְיוויִנְבדתֶא תֶיצְל בקַעָי לכו
 2 -תֶא ףסוי וציו :ולדקשיו וילָע בי ויבָא ינפרלע ףָסי 9 :ויִמע

 :לֶאְרְתא םיִאְּפְרִה וטו ויִָא"תַא מנחל םיאפְרהתא דב
 9 ותא ּוכְבַו םיטנחה יִמָי ואְלְמַי ןפ יכ םוי םְָּבְרַא ולדּואָלִמַ
 + תיּכ"לֶא ףסוי רכדיו ותיכב ימָו ורבעו !םָי םיִעְבְש םִיְרְצִמ
 הֶעְרפ ינָאְב אָנּורְּבד םֶכיִניִעְּב ןח יִתאָצִמ אָנםִא רמאל הקרפ
 5 יִתיִרְּכ רֶשָא יִבְקְּב תמ לכנָא הגה רמאל יִנעיִּבְשה יִכָא :רָמאַל
 יִבָאְדתֶא הָרְבְקִאְו אָגְהַלְעִא הָפִו יִנָרְּכְקִּת מש כ ץרֶאְּב יל
 6 :ףעיִבְשה רַשַאְפ יִבְאתַא רֶכַקּו הָלָע הָעְרַפ רָמאָָו :הְבּושֶאְ
 ז ותיב ינקו הערפ יִרְבַעְַלְּכ ותא וע ויִבָאדתֶא רבקל ףסוי לענ
 8 םֶּפַט קרויִבָא תיִבוויָחֶאְו ףסוי תיִּכ לכ סיִרְצְמ"ץְֶרֶא ןנלז לָפו
 9 םיִשְרְפִיִנ בֶכְרְדסִג ומע לע :ןשֶג ץֶרָאְּב בע םֶרְקְבּו םנאצְו
 ,ו"ד ,ה"ד ,גיד ,ב"ד ,א'ד ,2נ ,המ מ .טל וול .רל ,גל ,בל ,דכ ,גכ ,בכ .טי ,זי ,גי ,בי דבל אושב ןכ ז. ₪

 ,ייר .זד בג .טמ ,גמ ,במ ,אמ ,חל ,אל ,טכ ,חי ,זט ,די ,אי ,ט א ןכ .חתפ ףטה והרֶרמִיו א'פ :ט"יד ,ח"יד

 .'ג ,ב"י ליעל ןייע :דבל אושב ןכ ז. 5 = .ס"ת ,ע"ת ,ש"ח ,רדינק י"כ 'ג ןכ .לָאְו א"ס +. 5 | .ז"יד ,ז"טד ,ו"טד

 ,חל ,רל ,בל ,טכ חי ןכו .החותפ דמלה וחיריב ז. לז .רדס ןאכ ןיא א"סב +. ה  .ע"ת ןכ .דַע יִרְרַה ל'צ * 6

 וצו א'ס ז. 5 ,ותכרבכ שיא שיא ל"נו .םית .ע"ת .ש"ח ,טי ןכ ,רָשָא אלב ותכרבכ שיא איס ז. 3 .ח"יד ,במ

 ,אמ .בכ ןכ .םֶהיִלֶא רָטאָיַו םֶתַא



 16 תישארב 8

 ןדריה רֶבַעַּב רשֶא דַטָאַה ןרגדדע ואביו :דֶאָמ דָבָּכ הָנַחְמַה והיו 0
 תַעָבש לָבָא ויבָאְל שעיו דֶאְמ דָבְָכְ לד דָפְסִמ םֶשדּודפסיו

 ורמאמ דַמָאָה ]דג לָבַאָקְתֶא יענה ץֶרָאְה בשוי ארי :םיִמָ
 רשֶא םיִרָצְמ לָבָא ּהָמָש אָרְק ןפילע םִיָרְצְמְל הָו דֶבְּכ"לְבִא
 וינב ותא ואשיו :םּוצ רָשַאָּכ ןַכ ול'ויִנְב ושעיו :ןִדריה רַבעְּ 8

 'הנק רַשֶא הלכה הָרָש תָרְעְמַּב ותא ורבקיו ןטנָכ הצר
 :אָרְמִמ ינֶפהלעיתַחהְוְרְפְע תֶאְמ רֶָבְקדתַוְחֶאל הדָשַהתֶא םֶּהְרְבַא

 דתֶא רָבְקְל תא םיִלעָהלָכְו ויִחָאְו אּוָה הָמירצִמ ףַסוי בש 4
 ּורָמאָיַו םהיְבַא תַמדיּכ ףסוידיִחֶא וָאְרְיִנזויִמָאדתֶא ורב יִרָחְא ויִבָא 5

 וטְלְמְג רשֶא הָעְרַה"ַלָּכ תֶא ונָל ביש בשחְו ףסוי ּוָמְמְשי ול
 דהפ :רמאל וִתומ ינפל הָוצ ךיִבָא רמאל ףסוידלָא ווצ'נ :ותֶא 1

 ףולמִנ הָעְריִכ םֶתאָטַהְו ףיחא עשּפ אָנ אָש אָגֶא ףסויִל וְְמאַת
 :ויִלֶא םֶרְּבִדְב ףסוי דְבָיִו ףיִבֶא יִהְלֶא יִדְבַע עשָפְל אָנ אָש הֶּתַעְ
 םֶהלא רָמאָיַוּ :םיִדְבַעַל ףל ונגה ורָמאיו וינפל ולפיו ואדם לכליו 5
 העַר יִלָע סּתְבַשַח םַתַאְו נא םיִהְלֶא תחְתָד יִּ ואְריִתלא ףסוי 0

 !ברחםע תחל הָוה םּיִּכ הָשָפ ןעמל קבמל ּהָבָשָח םיהלָא
 םֶתוא םָקְניו םכפטדתאו םֶכְתֶא לָּפְלַכַא יִכנא ּואְריִתְדְלַא הָתַעְו גג
 ףסוי יחיו ויְבָא תיבו אּוה םִיְרְצַמְּב ףסוי בשיו :םֶּבְלְ לע רָבַדָיַו ג
 ריִכַמ יִנָּב ג םישלש יִנָּב םִיְִפֶאְל ףסוי אָרַיַו :םינש רשעו הֶאְמ 5
 תַמ יִכנָא ויחָאלֶא ףסוי רַמאַיו :ףסוי יִּכְרְּבדְלַע ודל הָשְנַמְְֶב 4

 -לֶא תאוה ץֶראהדןמ םֶכְמֶא הֶָלְעֶהְו םּכְתֶא דֶקּפִי דַקּפ םיהלאו
 יִנְּבהִתֶא ףסוי עָבְשיִו :בלעילו קָחְציל םהְרבאל עבשנ רשָא ץֶרֶאַה 5

 :הֶומ יִתַמְצְעתֶא קלטה םֶכְתֶא :םיהלא דֶקְפָידְקִּפ רמאל לֶאְרְשְי
 :םִיָרְצִמַב ןורָאְּב םשייו ותא ּוטְנַחְיַו םיִנָש רשעו הֶאְמְִּב ףסוי תָמָיַו <

 אד וד ו -* ד /ד

 ,ז"יד ,ו"טד .רל .בל .אל .טכ .דכ .בכ .טי .חי ,זי זמ ,גי ,אי ןכ .ןוטק ףקז חנומ ויְבָאְל שָעַיַו א"ס 0

 אמ ,מ ,ול ,דל ,חי .אי ןכ .עובר ןָּמְדלָע איס +.ג1  .במ ,אל ,בכ .זי ןכו ,לוגסב לָבָאָה יקובגזב +. 11 .ת"וד
 ,במ .אמ .בכ ןכ .אברמ ּוצָיַו א"ס +. 16 ,סית ,ע"ת ,ש"ח ,רד"נק י"כ 'ג ןכ הב ול וש א'ס + 15 ,בנ ,במ

 תומש ןייע :ר"ת ,פ"ת .ש"ח ,ג"ד ,רדיינק י"כ ד"י ןכ .םֶכִּתַא הזמ א"ס +. 5  ,יתבר םיי. 5 .'ק ושָע ד. 9 ,ו"ד

 ,חל ןכ ,יקו יתכ םשּויו א'ס : :הל .בל .אל ןכ .'ק םֶשיִיַו 'תכ םשוינ א"פ ד. 6 ,ט"י ,ג"ו

 היחת ךברח-לעו ויצהו .רל ךא ןמיסהו .העבראו םישלשו תואמ שמחו ףלא תישארב רפסד יקוספ םוכס
 וירדסו .העבראו םיששו ףלא םיעבשו הנמש תויתואו .רשע םינשו תואמ ששו ףלא םירשע םילמו .[אאלנ 40
 השלש תוהותפה ןיינמ .3באחא ןמיסו הרשע םיתש ויתוישרפו ,הידידי ןמיסו גם א'נ ,השמחו םיעברא

 ךילגרב-רשא םעה-לכו התא אצ ןמיסו תוישרפ תחאו םיעשת לכה .םיעבראו הנמש תומותסהו ,םיעבראו
 .קידצה ףסוי תמש דע םלועה ארבנשמ םינש עשתו תואמ שלשו םיפלא רפסה תונש .8306[,  אד ו



 תומש הלאו

 א ותיִבּו שיא בלעי תא הָמיְרְצִמ םיִאְּבַה לאְרְשִי ינּב תומָש הָלֶאְו 5
 : יִלַתַפִנְו ןד :ןמָינבּו ןלבו רכששי :הָדּוהִיְו יול ןועמש ןבואר :ואב
 + ףסוו שפג םיעבש בקעה יאצו שפנד לָּכ יהיו :רָשֶאְו ד
 5 יִנְבּו ?אוהה רודה לָכְו ויָחָאל -לָכְ ףסוי ' תָמיו :םִיְרְצְמְב הָיָה

 ץֶרֶאְה אלמתו דָעְמ דֶאמִכ מצו יפרו ועְרשיו ו לארשי
 :םֶתא

 ) רָמאַַו :ףסוידתַא עדיאל "רָשא םִיְרְצַמְדלַע שֶרָחְ"ְּדְלִמ סמ
 גט הָמְּכִחְתִנ הָבִה זּונָפִמ םּוצַעְו בר לאְרְשִי נב םע הוה ומעל
 -לַע אוההםנ ףסונו .המְחלמ הֶנאָבְקִתִדיִּכ הָיָהְו הָּבְרָיְןֶּפ ול

 וג םיפמ יִרָש ויִלָע ומישוו :ץֶרָאְקְןמ הָלַעְו ונּכְרחְלְנְו וניאְנְש
 "תַאְו םֶתָּפדְתֶא העְרפְל תּוְכְסִמ יִרָע ןֶב םֶתְלְבְסְּכ ות ןעמל
 ופ ינָפ ינֶּפִמ וצקיו ץרפי ןַכְו הָּבִרי ןֶּכ ותא ונעי רָשֶאכְו :םסמער
 33 דתֶא ורלמיו ְּרַפְּ ב יִנָּבִתֶא םירצמ ודבעיו :לַאְרְשי
 א דש הֶדבעדלֶכְבּו םיִנְָלַבו דִמְּ השק הָדבעּב םָהיִיַח
 5 םִיִרְצִמ ּךְלמ רָמאיַו ִדְרַפְּב םָהָב ּודְבַעְדִרָשֶא םֶתְדְבְעלָ

 :הָעּופ תינשה םַשָו הָרֶפש תחאה םש רֶשֶא תֶורְבַעָה תֶדְלַמל
 26 אוה ןפדםא םִיְנְבֶאָהִלַע ןָתיִאְרּו תּויִרְבַעָהְדתֶא ןָכדליִּב מאו
 וז םיהְלֶאָהדתֶא תדלָיִמה ןאָריפו :הָיִחָו אוָה תּכְדםִאְו ותא ןּתְמָהְ
 :םידליהדתא ןיָיחָתו םיְרצִמ ךלמ ] היִלַא רד רשאכ ּושע אָלְ
 18 בדה ןֶתישע עודמ ןהְל רַמאיִו ל םיִרְצְמדלמ ארק
 199 אל יִּכ העְרְפְלֶא תדְליִמה ןרמאתו :םיִדְליִהתֶא ןייחתו הזה
 שרשי םיאבה :םידרפסה גהנמכ 'ג קוספ יב ןמיס דע 'א קוספ 'א ןמיס היטריב הימרי ירבד הרטפה +1 וא

 .ח"י 'ל תישארב ןייע +.5 .םיזנכשאה גהנמכ ג"ב ב"כ קוספ ט"כ ןמיסו ,ד"ו קוספ דע יו קוספ ז"כ ןמיס היעשיב

 ,אכרמ אחפט עַדיהאל רָשֶא אס +:5  .בנ ,במ ,מ ןכ .אתחנתא אחפט אכרמ ויָחֶאהלָכְו ףסוי תַמַָו אס + 6

 ,ןט .אי ןכ ,היעגבו השוגד ןוגה המכחְהָּנ א"ס +. ו = .יפר ּונָמִמ ינדמל .ירעמל ןכ 9 .גנ טל ,זי ,אי ןכ

 ןכ נָאְרְקִת ל'צ + .0 .אמ הל ןכ .היעג אלבו השוגד ןוגה טועימב :ז"וד ,ז"טד ,ז"ד ,חל .אל ,דכ ,מי ,חי

 ורָבְמִיו א"ס :דבל אושב ןכ +. :+ ,בנ ,במ ,אמ .מ .רל ,בכ .זי .אי ןכ .עיבר ןֶבּיַנ א"ס +. ו1 ,ע"ת ירת .ש"ח

 .ג"כ ט"מ תישארב ןייע :חתפ ףטח
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 ןקלא אוָבּת םֶרמְּ הוה .תונחדיּכ תורבעה תֶירְצִמה םיִשָנכ

 וצו :םיִתְּ ו שעיו םיה אהא 0 ואְריִּכ ריו ג
 -לָכְו והָכיִלָשַת הראיה דולה ןֶּבהלְּכ מאל ומעלָכְל הערפ
 ;ןּויחָת תַבַה
 פ ןָּב דֶלָּתו הָשַאָה רחפו :יולחתַבהתַא חיו יול תיִּבִמ שיא דלי

 רש הֶליאלְו :םיִחְרִי השל ּוהְָּפְצִתַו אוה בוט"יּכ ותא ארו
 הב םֶשָתַו תֶפכּו רָמחְב הָרְמְחִתַו אמ תַבַת ולד חפתו 'ניפצה
 קחרמ ותחֶא בצתתו :ראיה תפש"לע ףָפַּב םֶשתו דָלְיִההתֶא 4

 היתרענו ראוה"לע ץרל הערפדתפ דו גול הָשָעויהמ הלל
 -תֶא חלֶשתו ףופה ךוְתְּב הָבִּתַהתֶא אָרְּתו ראיה דָידלע תֶכְלִה

 לָמְחּפְו הכב רע"הנהְו דליִהתֶא ּוהֶאְרִתו חתְפתו :הָחָקתוהַתְמַא 6
 העְרפדתבהלֶא "ותחַא רמאּתַו :הֶז םיִרְבַעַה יִדְלַימ רמאתו ויל ד

 -תֶא ךל קניתו תִיִרְבַעֶה ןִמ תָקָקִמ השא ףָל יתארקו ךלאה
 תֶא אָרְקִתִ הָמְלַַה לתו יִכְל הָעְרְפְתַּב הָלְדרֶמאְּתַו :דֶלַיַה 8

 והקניהְו הְָדֶלְוַהתֶא יכלה הלרפדתפ הל ראו :דלוה םא 9
 לָּדְנַו :ּוהְקיִנִּתַו דליה השאה חפתנ דָרָכשהתֶא ןּתָא יִנָאַו יל
 השמ ומש אָרְקתַו בל הלחיהמנ הְרַפ"תַבְל והאְבִתַו דליה

 השמ לתו םָה .םימנכ יו גוהָתישמ טה יכ רָמאתִו ו
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 5 טפט רט שרל ף מש וכ רטאי]:דער הכת :ת מל ל
 רמאיו השמ אָריִיויִרָצמַה תֶא תְְרַה רָשֶאּכ רמא הָתַא יגנְרֶהְלַה
 גרָהְל שקביו הוה רָבדַהְדִתֶא הערפ עמשיו :רֶבְּדִה עדונ ןָכִא
 ל בשיו ןיִדְמדץְֶרֶאְּב בשיו הערפ ינפמ השמ חַרְביו השמדתא

+ - 

5 - 

 גיטר .י'ד .זיד .ויד ,גיד ,במ ,אמ ,דל ןכ .ק"ז חנומ םֶעֶה בֶרָיַו איס +. 9 .במ םל ןכ .חתפ תּויַח א"ס +. 9

 ןכ .םיִרְבַעְל דוליה ל"צ +. ₪ .אכרמ אחפט אכרמ ּומְצְעַינ םעָה בָרָיַו א"פ הילע-.רסמכ אל הרסמב :חייד .ז"וד

 מירפס תצקמב +.1 42 = .דכ ,טי ןכו ,רסח ּוהְכְלָשַּת יללהב  ,ימלשורי ןכ + 5 .רית ,ע"ת .י'ת .ש"ח
 אלבו ףקמב ןכ +. 3?  .רפח יכליה ימלשורי ,יללהב ןכ +.9 5 59ז א הרסמ ןויע :יתבר יט +.  ,רדס ןאכ ןיא

 .חייד .זיוד ,ן"מד .ויד .זיד .גיד .בנ .במ ,אמ ,מ ,חל .ול ,דל ,גל .בל ,אל ,בכ טי חי .זי ,זט ,גי הניגנ
 איס + 8 ,ויד .היד ,איד ,גנ ,טמ ,המ ,גמ .טל ,טכ ,רכ ,הי .ט ,א ןכ .ףקמ אלבו חנומב יִּכ א"ס :טייד

 רָמאיַו טועימב :במ ,מ חל .זי .בי ןכ .הנטק אשילת רָמאיִו איפ ז. 14 .ו'ד ,ג'ד אל ,וט ןכ ,ק"ז חנומ עָשְרַל

 .אל ,דכ ,זט ןכ ,עיבר



 1 תומש 11 9

 6 חתֶא הָאָלַמִתַו הנד הָנאָבְתו תנְּב עבש ןידמ ןהכלו :רָאְבַה
 וז םֶקו םּושרְניו םיִערָק ּואָבִו :ןָהיִבִא ןאָצ תוקשהל םיִמָהְרַה
 18 רָמאלו ןהיבא לָאּועְרדלֶא הָנאבָּתַו :םנאצהתַא קשיו ןעישויו חשמ
 ו םיִעְרַה דָמ ונְליִצה ירצמ שיא ןרמאהו ;םויה אָּב ןֶּתְרַהְמ עודמ
 00 הל ואו ויָתנְבדלֶא רַמאָיַו :ןאָצַהתֶא קשיו ּונְל 'הֶלְ הלְדְדסנו
 1 תֶבָשְל השמ לאו :םֶחְל לַכאַיַו ול ןארְק שיאָהדתֶ ןתְבַע הז
 פ ומשדתַא אלקיו ב דלתו :השמל וָּתְב הָרּפְצתַא ןֶתיַו שיִאָקדתֶא
 :היִרְכְנ ץֶרָאְּב יתייָה ךג רמָא יִּכ םֶשְרַ
 3 לאְרשידינב ּוחְנִאַו םירצמ ךלמ תמו םהָק םיִבְרה םימָב יה

 [ 1 גוק

 > עמשיו :הדבעַהדמ םיהלֶאָהדלֶא םֶתַעַוש לעת וקעזיו הָדבַעָקְְִמ
 =תֶא םֶהְרבאחתֶא ותיִרָבדתֶא םי הלא רָכְויו םֶתְקַאְנְתֶא םיִקלֶא
 38 4 הלא עדיו לֶאְרְשְי יִנָּבתֶא םיִהלֶא אְרִיַו :בקַעידתֶאְו קָחְצָ

 ג ןיחמ ןהפ ונְתִח ורתָי ןאָצְתֶא הע הָיָה השמו
 :הָבְרִח םיִהְלֶאָק רק"לָא אָבִ רּבְדִמִה רחא ןאצה"תֶא גה
 3 הנפה הגהו ארלו הנפה ךותִמ שָאתַּלִּפ ויל הָוהְי ךאלמ ארי
 3 הֶאְרֶאְו אָנְ"הַרֶפֶא השמ רַמאַו :לָּכָא ונניא הָנְפִהְו שאָּב רעב
 + יכ הָוהְי אְרִיַו :הנְפַה ךעְבַיאְל עודמ הזה לְדִגה הֶאְרִמַהדַתֶא
 השמ השמ רֶמאָיו הָנָפַה ךותִמ םיִהלֶא וילא ארקיו תואְרל רֶס
 5 יִכ ףילנר לַעָמ ףילָפנלש םלָה בֶרַק ָתלֶא רַמאָיַו :יִנַָה דָמִאַיַ
 6 ִכְנִא רָמאיַו :אּוְה שדקדתמדא 0 דמוע הָּתַא רשֶא םוקָמַה

 השמ רתְסיו בקי יהלאו קחצי יהלא םָהְרְבא יהלֶא יבָא יקלַא
 7 חתֶא יִתיִאְר הֶאְר הָוהְי רמאיַו :םיִהְלֶאָהְלֶא טיִּבַהְמ אַרֶי יִּכ ויְנּפ
 יפ ויש ינפמ יתעמש םתְקעצהתַאְו םִיְרַצְמַּב רָשָא יִמִש יְנָס

 י ךמ רתלעקלו םירעמ רמו יליצקל דלא ויכאקמדהא יעד
 שָכְדּו בֶלָח תַבָז ץֶרֶאְדלֶא הָבְמְרּו הבט ץֶרֶאדלֶא אוהה ץֶראָה
 9 הָתַעְו :יסוביהְו יוחַהְו יזרפהְו ירמָאָקְו יתחהו ינעְנְּכַה םוקְמ"לַא
 ,ז"ד ,גיד ,א' ןכו .רפח םשרגיו יללהב פק ןכ +.וז .,בנ ,חל .טכ ,חי ,זט אי ןכ .חתפ ףטח 8 א"ס +.וז

 ןכ .'קו 'תכ אָרְקִּתַו א"ס :אָרקהַו ריבס +. ₪  .יק לב <. 19 .הָנְרְמאתַו אפ הילע רסמנ גמ הרסמב *.19 .י"ד
 ;בל .ל טי ואי .ט ןכ .אלט הָרּוסָא א"ס + 8% +2 סת ,עזת ,י"ת :שיח ,רד"נק י"ב 'ה ןכ ,התֶאְו א'ס +. .גכ

 .טל .חל .דל ,נל .אל .טכ .דכ .בכ .חי ,זי ,זט ,די ,ני ,בי ,ט ,א הניגנ אלבו ףקטב -לש וא לש ןכ + 5
 ,טי ,אי ןכ ,ךפהמ לש איס :ט"יד ,ח"יד ,זייד ,זיטד ,ויד זיד ויד ,היד ,גיד ,איד ,גנ ,בנ ,טמ המ ,גמ ,אמ

 ,חל דל .טכ ,נכ .חי בי אי ןכ .ּףֶלגַר איפ +. 5 .ויד .גיד .א'ת ,שיח ,בי ,אי ןכ ,ףלענ איס +. 5  ,מ .ול .בל

 .שיח .בל .אל ,טי ןכ .יִּתְתַה אס < * .'ק ּואְר < שיח

6 
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 רַשֶא ץחלההתַא יִתיִאְרְדסִנְו ילא הֶאְּב לֶאְרָשידיִנְִּב תקעצ הגה
 אצוהו העְרפ"לֶא דִחַלָשאְו הכל הָתַעְו :םֶתִא םיִצָחְל םִיִרְצִמ ג0
 ימ םיהלֶאָהְדלֶא השמ רַמאָיַו :םָרְצִמִמ לֶאְרְשידינְב מעת וג

 :םיִרָצְמִמ לֶאְרְשִי נְּבְרתַא איצוא יכְו הקְרְפלֶא ךֶלא יכ יִכְנֶא
 ךָאיִצוהְּב ףיתחלש יִכְנִא יפ תואק ָּךְלדהו ךִמִע הָיִהֶאְדיִּכ רָמאיַו 5
 רמא' :הזה רֶהָה לע םיהלַאהדתַא ןּודבעה םִיְרְצְמִמ םַעָהדתֶא 8

 םהְל יִּתְרַמְאְו לֶאְרְשי ינְּבלֶא אָב יכנא הגה םיהלֶאָק"לא השמ
 רֶמא הָמ ומשדהמ יִלדּורמֶאְו םֶכיִלֶא יִנְחָלָש םָכיִתוְבַא יהלֶא

 הָּכ רָמאו ָיַלַא רשֶא הָיָהַא השמדלַא םיהלא רַמאָיו :םהְלֶא 4
 םיהלָא דוע מאיו :םֶכיִלַא יִנחְלַש הָיהֶא לארשי ינבל רמאת 5

 יהלֶא םֶפיִתְבִא יהלֶא הָהְי לאְרשי ונְבלֶא רמאת הָּכ הָשמלֶא
 םֶלשְל ימשדהו םכיִלַא ינחְלש בקע יקלאְו קָחֶצִי יהלֶא םהְרְבַא

 םקלא ּתרמָאְו לארשי ינקודתֶא ּתּפסִאְו ךל :רד רדל ירו המ 6
 בקעוו קָחַצְו םקְרְבִא והלא ילא הֶאְרִנ םֶכיִתְבַא יהלֶא הוה

 רמאָו :םיִרְצְמְּב םֶכְל ישָעָהתֶאְו םֶכְתֶא יִּתְדקּפ דָקֶּפ רָמאל וז
 ירמָאָקְו יתחהו יִנעְנָכַה ץֶרֶאְדלֶא םירצמ ינעַמ םֶכָתִא הלא

 ףקקל יעמשו :שָבְדו בקח תב ץראדלא יקוביחו יַוחַהְו יזרפחְו 5
 יקלֶא הָוהְיוילא םִּתְרַמַאְוסִיִרְצְמּדְלַמדלֶאלֶּאְרְשי ינקְְוהַתַא תאָבּו

 רָכְדִמִּכ םיִמָו תשלש ךרד אָנְהֶכְלִ הֶפַעו וניִלָע הָרְקִנ םיִירָבעַה
 ךלמ סֶכְתֶא ןפודאל יִ יִתְעְדָי ינַאְו :ווניקלַא הוהיל הָחְבְְו ו
 -תֶא יתיִהְו ידָדתֶא יִּתְחְלָשְו :הֶקָזַח דָיִּב אלו ךלהל םִיָרצִמ ג

 חלשי ןָכלירחאו יִבְרְקְּב השעא רשא יתאְלְּפנ לכְּב םירְצַמ
 ןוכלַת יכ הָיהְו םורצמ יניעְב הָוהדֶפַה ןחדתֶא יִתַחִת :םֶקְתֶא גו

 ףסָכיִלְּכ הָתיִּכ תַרְִמּו הָתְנְכְשִמ שא הָלִאשְו :םקיר וכל אֶל
 דתֶא םֶקְלַצְנְו ֶכיִתְנְּכִהלַעְו םֶכיִנְבלַע םֶּתְמשְו תַלָמְשּו בָהְז יִלְכ

 ילְקּכ ּעְמְשַי אָלְו יל ּוניַאַייאל ןהְו רמאיו השמ ןעוו :םיִרְצִמ ד
 ףָדָיב המ הוי וילא רַמאָו :הֶוהי יִלֶא הֶאְרְנְאְל ורמאו יִכ
 רסמנ אי הרפמב + + ויד .ול .בל ,טי ,בי ןכ .הָיָהֶא א'פ + 4  .ע"ת ,אמ ןכ .,םֶיָרְצַמ ץֶרָאָמ איס +0

 איס +. 8 | ויט קוספ ןייע :שיח .גיד .בנ במ ,דל ,גכ ,בי ,ט ןכו ,'קו 'תכ ינּבלֶא 'ימפסא יפסבו הילע
 איפ + 5 .בנ ,מ .ול ,אל ,א ןכ ףקמ אלבו חנומ הָכלִנ איסו :ה'ד ,במ ,טי ,זט ,אי א ןכ ,חתפ ףטח דהֶכֶלַ
 .אי ,ט -םִעָה ןכ צ.ל1 יד 'ו תישארב ןייע :אדח הלמ ןַכיִרָחַאְו א'ס +. 9  .ט"יד ,טמ ,בכ ןכ .ץמק יתאלפנ

 .זט ןכ .הגותמ ןיע דָעָה איס :היד ,גנ .בנ .המ .גמ .מ .טל ול .דל .גל ,דכ ,בכ ,טי ,חי ,זי ,די גי
 .'ק הָז-הַמ +3 +7 .חייד א"ד ןכ ,גתמ אלב דםִעַה טועימב :טיוד .ז"יד .זימד ,י'ד ,זיד ,ויד .חל .בל ,אל טכ



 = תומש טסט 1

 3 יקִיַו הָצְרֶא והכלשיו הָצְרַא והכילשה רַמאַו :הטמ רַמאיִנ
 4 זָחֶאְו ףדי חלש השמלא | הוה רמאיו :ויְנְפמ השמ םֶנו שָחְנְל
 + דיִכ ונימאי ןעמל ופְכְּב הטמל יי וכדקזחיו ודי הלשיו וב
 יהלאו ק קָחְצַי יהלַא םֶהְרְבַא יהלא םֶתְבָא יהלָא הָוהְי ךיִלא האר
 6 וקיחְּב ודָי אבנ ּךכיחְּב די אנדאבה דוע 15 הוי רָמאַ :בֶקְעְ
 ד דקיחדלַא ּלדָי בשק מאו :גלשכ תַעְרצִמ ּודָי הָגהְו 'הָאְצְויו
 , קו הָיָהְו :וְרָשְבַּכ הָבַשדהְגִהְו וקיחמ ּהָאְצייַ וקיִחְדלֶא ודי בשיו
 לָקְל ּוניִמָאָהְו ןושארה תֶאָה לקל ּעָמָשִי אָלְו ךֶל ּוניִמָאָ אל
 9 או הָלֶאָה תְותאָה ינשל 'םנ נא אל"םא הָיָהְו :ןורחאַה תֶאַה
 םמה ּוָהְו השבי תְכָפֶשְו ראיה ימיממ תחקלו ףלקל ןיעָמשי
 גט הוהידלֶא השמ רמאיו :תַשָבְב = ויהְ ראָיהְמ חָקִּת רָשֶא
 זאמ םנ ם םשֶלָשמ םַ לומתמ םָ יִכנִא םיִרָבְּד שיא אל יִנדַא יב

 וג הֶָי רֶמאַ כנא ןושל דבכו הפידבכ וכ דדְבַעְַלֶא דרב
 וא חָקפ וא שרח וֶא םלֶא םּושָיְיִמ וא םֶדָאְל ּהָפ םַש יִמ ולא
 וג ףיִתיִרּוהְו ףיפדסע הָיְהֶא יכְנִאְו ךל התו :הָוהְו יִכְָא אָלַה ךוע
 4 ףאזרחיו :חלשתדדִיְּכ אָנְיחלָש ינדא יב רֶמאָו :רּפדְת רָשֶא
 רָּבְדִי רָּבְדדיִּכ יִּתְעַדָי יולה ףיחֶא ןֶרָהַא אלָה רַמאיַו הָשמְּב הָוחְי

 5 ָתְרַכְדָו ווְבְלְּב חַמֶשְו ָךִאְרְו ףתארקל אצי אוהדהנה םגְו אּוה
 והיפיםעו ףיִּפדסַע הָיהֶא יִכנָאְו ויֶפּב םיִרְבִּדַהְדתֶא ּתְמְשו ויל
 46 הָיָהְו םַעָהְ"ַלֶא ָךְל אּוקְדרְּבִדו :ןושעפ רַשֶא תֶא םֶכְתֶא יתירה
 גז הזה הֶטמַהדתֶאְו :םיקלאל ולדהיהת הָתַאְו הָפְל ּךְלדהַיַהְי אוה
 :תֶתאָקְתֶא וֶּביהֶשעִת רשא ריב סת

 8 הָבּושֶאְו אג הָכְלִא ול רַמאַַו ונתח רֶתָלַא | בשיו הֶשמ רש :

 הֶשמְל וְרְתי רָמאָ םייח םָדועַה הֶאַרֶאְו םִיִרְצַמְּכְ"ִרֶשִא יחאדלַא
 9 "יּכ םִיָרַצִמ בש ךל ןידמב השמחלַא הֶוחְי רמאיו :םולָשְל דל
  וָּתְשאדתֶא הקמ חקיו :ףךִשפנתַא םיִשקּבְמַה םיִשָנָאָהדלָּכ ותמ
 השמ קיו םירצמ הָצְרא בט רמָחהְילע בפרו וינפתא
 גג בושל ףּתְכַלְּב השמחלַא החי רמאמו ודי םיִקְלֶאָה הטמחתֶא
 רקְָחַ איס :י'ד .זיד .ויד .א'ד ,במ ,מ ,חל ,ול ,דל ,גל .אל .בכ ,זט ,גי אי ,ט הנוגנ אלבו ףקמב ןכ + +
 ,ףקמ אלבו חגומ קֶזָחִיַו א"סו = : הייד .ז"יד ,זיטד ,גיד ,גנ .טמ ,המ ,גנמ ,אמ ,טל .טי ןכ .ףקמו חנומ וב
 ןייע :עית ש"ח ,אל :ט . ּוקיִּמִמ האצויו א"ס +. 6  .ט"יד .היד ,בנ ,בל ,טכ ,דכ ,חי ,זי ,די ,א ןכ
 .ה'ד בג .טמ .במ .ל טי .זט אי ,א ןכו .התפ ףטח הכלא יקובנזב = 18 .הָּב רובס +. וז .'ז קוספ

 .שח ,רדינק י'כ 'ז ןכ ,'קו 'תכ הָמְיַרְצַמ א'ס :הָסְוְרְצִמ ריבס + 9%
6* 
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 ונפל םֶתיִשַעְו ףדיִב יּתְמשרָשֶא םיתפְפהְדלָּכ הֶאְר הָמיִרְצִמ
 "לֶא :ּתרמֶאְו :םָעָהדתֶא חַלשְי אָלְו ובלדתַא קָוחַא יִנָאְו הָעְרפ <

 דתֶא חלש ףיִלַא רמאו :לאְרְשי יִרְכְב יב הָוהְי רמָא הב הקְרפ
 יהיו :ףְרכְב ףְנּפתַא גרה יִכְנִא הנה יחְלשל ןָאְמתו יִנְדְבִיְ לנְּב

 רצ הְָרפצ חקפו ּיִתיִמַה שקביו הוה והָשְנְפִו ןילְמּפ ךרדַב 5
 הָּתַא םיִמּדדְזִתַה כ מאו וילְגרְל עָגַתְו הָנִב תלרַעְתֶא תב

 :תלּומל םיִמּד ןִתֶח הָרמָא וא ונפמ ףרמ :יל ₪
 והשָגְּפו ךלו הרפְדמה השמ תארקל ךל ןרהא"לֶא הָוהְי רמאַיַו לז
 הוה יִרְבּדְדלּכ תֶא ןרַהָאְל הֶשמ דג :וליקשמ ב רהב 8

 םידרָבְַה לכ תא א ל רהא רדיו :לארשח נב ינקודלָבְדתֶא ופסַאְיַ 90
 םעַה ןֶמָאְו :םעָה יניעל תֶתאָה שעיו השמללא הָוהְי רָבְּדדרָשֶא ּג

 ּודקיו םִיְנעתֶא הֶאְר יִכְו לארי ינָּבִדתֶא הֶוהְי דָהָפיִּכ ועמשיו
 רמָאדהְפ הָעְרַּפד לא ורמאיו ןרָהַאְו השמ ּואָב רה אָו ּווחְתשיַו ה

 רַמאָיַו :רָּבְדִמַּכ יִל וגו יִמעדתֶא חלש לארשי יהא הוהי 9
 תַעדָי אֶל לארשידתא חלשל וקְּב עמשֶא רַשֶא הָוהְי ימ הערפ

 םיִרָבַעַה יהלא ּורמאיו :חלשא אל לֶאְרָשידתַא םנְו הוהיהתא 3

 הָוהיל דָחָּבִנְו רָּבְדִמַּ םיִמָי תעלש רד א הָכְלִג וניל אָרְקִנ
 םירצמ דלמ םֶהְלַא רָמאָיו :בַרֶחַב וא רֶבָדִכ ונעְּנַּפִיּפ וניחלא +

 :םֶכיִתְלְבַפְל וכל וישעממ םַעְהתֶא ושיִרְפִת ןלהאו השמ הָמְל
 :םֶתְלְבְפִ םֶתא םָּתַבַשהְו ץראה ם הָתַע םיִּבְרְְַה העְרפ רַמאיו 5
 ל ויִרְטְשתַאְ םַעָב םיִשנְהְתֶא אקח םזיב העְרפ וצ <

 םישע םה רשא ב תנפתמהתַאו בת סלל ששקו ובלו 8
 םה םיִפְְנדיִּכ ונממ וערנִת אָל םהילע ּומיִשְּת םשלש למת

 הָדבעַה דכְכִת ווניקלאל הָחְפִמ הָכְלנ רמאל םיקעצ םה ן5-לע 9

 ה שנ ואצו :רק"ירבְב יעשְלאְו הכררשפר םיִנאהְל ו
 םֶכְל ןתנ יִניִא הערפ רַמָא הב רמאל םָעְלֶא ּוְרְמאָיַו ויִרמְשְו
 .חיו יד ליעל ןייע :חתפ ףטח הכְלנ א"ס +. 47  .ת"יבה חתפ הרדמה וחיריב הילע רפמנ א ל הרסמב +. גז
 .המ ,אמ ,מ ,טל ,ול ,גל ,בל ,דכ .בכ ,זי .די דבל אושב ןכ +.ז ,יק ןופסת ז. 7 .םעמ ש'ת .שיח +. =
 .טי .חי ,זט ,גי .אי ,ט ,א ןכ .חתפ ףטח ושָשְקו איפ :טייד ,ו"טד ,י'ד ,ז"ד .ה"ד ,גיד .ביד ,איד ,ננ ממ

 .ע"ת ,י"ב א"ת .ג"ד ,בנ ;בי ןכ .הָחְּבְזִנְו א"ס ז- 8 .חייד ,ז"יד ,ז"טד .ו"ד ,בנ ,גמ ,במ חל ,רל .אל .טכ



 9 אראו צ 11-לנ 1

 גג עָרְנְנ ןיא יִּכ ּואָצְמִּת רַשָאְמ ןְבִּת סֶכְל ּוַחְָק וכל םַּתַא :ןֶבַּת
 וג שק ששקל םירצמ ץֶראלְכְב םַעָה ץפוו :רָבְד םֶכְתְדְבַעַמ
 וג ּומויְּב םידרַבְּד םֶכישַעִמ ּולּכ רמאל םיִצֶא םישנְהְ :ןְבָהל
 1+ םחלַע ומשדרשא לארשי יִנָּב ירטש וו ןָּבֶּהַה תויהּב רשאפ
 לְומתַּ ןבְלל םַכְקִח םתִיִלְכ אל עולמ רמאל הערפ ישנו
 18 -לֶאוק ָקָעַצַיו לֶאְרְש ינְּב ירטש ואביו :םויקדסנ לומתדםנ םשלש
 66 דיִדבְמל ןֶּתִנ ןיא ןְבּת :ףיִדְבְל הָכ הָשַעָת הָמְל רמאל הֶעְרפ

 :דמע * תאטחְו םיִכַמ בע הגהו ּושע וטל םיִרְמָא םיִַמְלּ
 וז הָחבְננ הָכְלְנ םיִרְמִא םִּתַא ןכ"לע םיפרנ םָתַא םיפרנ רֶמאָ
 88 ?ונתת םיִנֶבְל ןֶכְתַו םֶכְל ןתָניִדאְל ןְבֶתו ודבע ּוכְל דתו :הוהיל
 9 םכיִנְבְלמ ועְרְנְתִאְל רמאל עָרָּב םֶתא לארשיח ב יִרמש וארו
 0 םֶתאָרְקְל םיבצנ ןרקאהתַאְו השמדתֶא ּוָגַפַיו :ומויּב םוידרבְּד
 21 םּפְשיְ םָכיִלָ הוה אר םֶהְלַ ורמאְנ : הערפ תֶאמ םֶתאַצְב

 רש"י

 שאל 77% ל 17ו שש 5 קל 0 7 7 ה ה מ תש הק הק | לן הי ין( = קמ הו

  הֶתשְרַה הָמְל יִנדַא רמאיו ה הָשמ בש - די
 33 2 שב רָבדְל הערפדלֶא יִתאָּב זֶאַמּו :יִנָתִחלְש הָ הָפַל הּוה םעְל
 השמחלַא הָוהְי מאו :ךמעתֶא ּת תְלַצַהאל לצהו הזה םעל ערה
 5 םחְלשי | הָקָזִח דְָב יִּכ העְרפְ הֶשַעִא רָשֶא הֶאְרִת הָתַע

 ם ? "לֶא םיִהלֶא רבדיו :וצראמ םֶשְרְני הָקזַח ישרפ
 3 דלֶאְ קָחְצְילֶא םֶהְרְבאְלֶא אָרֶאְו :הנהי ינָא ויִלֶא רַמאיַו השמ
 + דתֶא יפה םִנָו :םֶהְל 7 8% הוה ימשּו יש - בקע

 ל2'ג

 ₪ נא ו רַמָא = פל יתירְבתֶא כא םתא םיִדְבעַמ
 9% ד: םֶכְתֶא יִתְלַצַהְ םירצמ תלבס תחתמ םֶכְתֶא יִתאַצּוְהְו הוה

 ז יָחְקְְ :םיללנ םיִטּפָשְכּו היוטנ עּורְְּב םֶכְתֶא יקל םֶתְדְבָעמ
 הוה ִנָא יפ םֶפִעַדִיו םיקלאל םֶכָל .יִתייהְו םֶעָל יל םֶכְתַא
 ָתְעַרָה ימלשורי ,יללהב ןכ +. .י"ד ,ו"ד ,ג 3 גאל ןכ .הָוהְי א"ס +. ₪ ,ס*תו ע"ת ןכ , פעל תאָטחו ליצ + 6
 .ס"ת ,עזת ,אית ,שיח ,י"ד ,ז"ד , רבב הל ב כ .הָטָלְו איס +. ₪ ,בי ןכו ,א*ה רפח

 א"ס +. יב דע ה*כ קוספ ח"כ ןמיס לאקזחיב ,יצבקב 'ה ינדא רמא הכ הרטפה +. ה
 יתטיקה א"ס +. + .רזת ,ץ"ת ,י*ת ,א"ת ןכ .יִּתְעַדּוה אינ +. 8 .סית ,ץית ,י"ת ,א"ת ,ש"ה ,רדינק י"כ לכב ןכ ..ההי

 הל גל .בל .אל .טכ ,רכ .חי .זט ,די ,ני :ט .א חנוטב ןכ +. .גיד חל .אל ,טכ ,טי .בי .ט ןכ .דוו אלמ
 חל ,טי זי ,בי ,אי ןכ .הניגנ אלבו ףקטב דיֶּכ א"ס :י"ד ,זיד ,ויד ,גיד .איד ,גנ ,בנ ,המ ,נמ ,אמ טל גל

 .ט"וד .ח"יד .זייד ,ז"טד ,היד ,טמ .במ .מ



 זז 6 תומש 6

 יתאבהו :םיָרְצִמ תוָלְבִס תַחָּפִמ םֶכְתֶא איִצומה םֶכיִהְלֶא 8
 םֶהְרְבִאְק התא תַתְל ידיזתַא יִתאָשְנ רָשֶא ץֶרָאְהְלֶא םֶכְתֶא

 רפדָו :הָוחְי יִנַא הָשְרִמ םכְל התא יִתַחְעו בקעילו קָחְצִיל 9
 חור רָצְקִמ הָשמ"לֶא ועָמש אלו לארשי ובלא ןָּכ הָשמ
 :הָשְק הָרבְעִמו
 םִיְִרְצִמ ךְלִמ העְרפדלֶא רָּבִּד אָּכ :רמאל השמדלא הָוהְי רּבדיו

 רָמאל הי נפל השמ רכדוו :יאראמ לַארְויינב"תַא חלשר 9
 לרע יִנַאַא הערפ ינעְמשו יאו ילֶא ועמשדאל 'לֶאְרָשייִנִּב ןה
 :םיִתָפש

 דלֶאְו לאְרשי :יִנפלֶא םֶוצְיַו |רַהֶאדלֶאְו השמדלַא הוהי רבְדיו 3

 :םיִרצִמ ץרָאמ לֶאְרָשינְבִדתֶא איצוהל םירְצמ ךלמ הערפ
 לַארשו רבב ןבואר יִנּב םֶתְבָאתִיִב ישאר הָלֶא 2
 ןועמש נבו :ןבואר תָחְפְשִמ הָלֶא ירו ןֶרצָח אולפו ונח :5

 תֶתָּפְשמ הָלֶא תיִנענָּכַהְזַּב לּואַשְו רחצו ןיִכָיו דחאו ןימָיו לָאּומִ
 יִרְרְמו תֶקָקּו ןושְרג םעיחלתל יָולחונְּב תומש הָלְו :ןעמש 6
 יעמשו 0 ןישרג ינָּב :הָנש תֶאְמ םישלשו עבָש יול ייח לנשו וז
 ייח ינשו לאיזו ןורְבָחְו רֶהָצַיְו םֶרמע תֶהָפ יִנְבּ :םֶתְחַּפְשִמְל 8
 הלא ישּומו ו יח ירְרמ גבו :הָנש תֶאְמ םיעלשו שלש 7 19

 קילקנ

 - עבש םרמע יח לנשו ו האדתא 1 -

 לאָשיִמ לאי נבו וירכו פנו חרק רק נְבּו :הָנש תֶאְמו ג
 תוָחֶא בָדְניִמעְִתַּב עבשילָאתֶא ןרהא חכו יִרְפְסְו ןָפָצְלַאְו 3

 רָועְלאַתֶא אּוהיִבָאדתֶאְו בֶדְנתֶא ול ללב השאל ול ןושחנ
 תֶחַפשַמ הָלֶא ףסַאיִבִאְו הָנָקְלָאְו ריִפַא ו חרק" ינבּו +רַמַתיִאדתֶאְו +
 השל ול .לאיִטופ תב לטדחקל ןרַהָאדְְּב רָעְלאְ :יחְרְּכַה 5

 אוק :םֶתחְפְשִמְל לה תכָא ישאר הֶלא ֶחנִפֶא ול דלתו
 השוגד דמלה הָשמ רחא רמאל לכ הילע רסמכ אל הרסמב +. 15 -.סופדה תואחסונבו י"כ לכב ןגונמ ןכ + 8
 :טייד ה"ד ,היד ,גנ .בג .המ-.גמ מ ,טל ול ,גל ,בל .אל .טכ .דכ ,חי .זט ,די .ט .א שגד ןכו .וחיריב
 ,ה'וד .ז"וד .זיטד ,ייד .ז'ד ,גיד .איד ,טמ .במ ,אמ ,חל ,דל ,ל ,בכ ,טי .זי גי ..בי ,אי ןכ .ופר רמאל א'ס
 ,ו"ד ז'ד ,ו"ד ,א"ד ,במ ,בכ ןכ .אגרד כב אס + וז .ה"ד ,גמ ,אי ןכו ב והיריב ז- + 8

 ,גנמ .במ אמ ,מ טל .חל ול ,דל ,גל .אל מכ דפ ,בכ ,טי ,חי ,זי .זט ,גי ,אי ,ט ,א דבל אושב ןכ
 ,מיוד .ח"וד ג'ייד .ז'מד ,בל ,בי ןכ .תתפ ףטה ןושָהנ א'פ :ו"טד ,י"ד ,ז'ד ,ו"ד ,ה"ד ,גיד ,איד 22 ,טמ ,המ

 חרק ינְבּו א"ס 2 רסמג אל הרסמב +. ,סית .עית .ח בל .טכ ,גכ ,בי אי ןכ .רזעלא-תֶאְו א"ס ז 5
 חי ןגונמ ןכו ,ריבת אכרמ
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 ץראמ לֶאְרְשִי נָּבתֶאו ואיצוה םֶהְל הָוהי רַמָא רֶשֶא השמו ןְרַהַא

 אם וה :ןרהאְו העמ אה םירצממ לאריה בדת איצוהל
 9 רבי .םִיִרָצַמ ץֶראָּב השמדלֶא הָוהי רד

 א לא ןה הי - המ רמה 8 רי יִנָא רא"ל א
 :הָעְרפ יא עמשו ךיאְו םיַתּפש לָרִ
 ז ִֶּא ןִרהֶאְו הערפל םיִקלֶא ךיתַתְנ האְר השמדלא הָוהְי מא
 3 רָבדִי ףיחא ןרהאו ָךוצֶא רשֶאילָּכ תֶא רּבדְת הָּתִא דאיִבְנ הָיהְ
 3 בלחתַא השקא יאו :וצראמ לֶאְרשיינָּבתֶא חלשו העְרפדלֶא
 + עמשידאָלָו :םירצמ ץֶרֶאּב יִתַפומתֶאְו יתתֶאחתֶא יתיפרהְו הערפ
 -תֶא יִתַאְבְצתֶא"יִתאַצוהְו םיִרצְמְכ יִדָידתֶא יִּתַתנְו הערפ םֶכְלֶא
 5 םירָצִמ עדו :םיִלדְּג םיִטְפָשְּב םִיִרָצִמ ץֶרָאְמ לארָשדינב יִמע
 לֶאְרְשיִדיִנְּבדתֶא יִתאַצוהְו םירצמחלע יִדָיתֶא יתטְנב הָוהְי ינאי
 6 ּושִע ןּכ םֶתא הָוהְי הָוצ רשֶאַּכ ןֶרַהַאְו השמ שעו :םָכותִמ

 ז םֶרְּכִדְּב הָנְש םֶנמְשּו שֶלֶשְִּב ןרַהַאָו הָנָש םִנמְשְְִּב שמו
 :הָעְרפדְלֶא
 4 הערפ םכְלֶא רָּבִדָי לכ :רמאל ןְרַהאדלֶאְו השמ"לָא הֶָוהְי מא ם

 ₪ ךטמ"תא חק 4 תְרמְאְו תפומ ל נִת רמאל

 5 הֶעְר ימל והטמתֶא ן רַהֶא קה הוה הוצ רַשָאַּ
 וג ושעיו םיפשכִמלו םיִמָכָחְל ב אָרְקיו :ןינתל יהיו ויָדְּבַש
 15 ויהיו והטמ שיא וכילשיו :ןּכ םֶהיִטָהְלְּב םיִרְצִמ יִמַמְרִד םָהדִנ
 13 אל העְרַּפ ב קזחיו :םֶתטמִתֶא ןרַהֶאדהַמִמ עַלְבִ םיִנַתְל

 :+ "לֶא הָוהְי רָמאַָ :הֶוהְי רד רָשַאפ םֶהְלֶא עָמְש
 8 רקּבִּפ העְרפדלֶא ךל :םַעָה חלשל ןאמ הָערפ בל דָבְּכ השמ
 "רַשַא הטמהְו רֶאְיִה תפשדלע יִתאְרְקְל בנו הָמְמַה אי הגה
 6 םיִרָבַעָה יִהְלָא הֶהְו וילא ּתרמְאְו יב חת שָחְנל ךַּפִהְ

 שגד אלב רמאל איס + 5 .ס"ת ,ע"ת .ש"ח ,אמ ,דכ ןכ ,'קו יתכ םייִרְצַס ץֶרָאַמ א"ס :םיְרְצִמ ץֶרֶאַס ריבס +.

 ,עיבר חנומ יִמאְבְצ-תֶא יִתאָצּוהְו א"ס +. +  .א"י יו ליעל ןייע :חַלַשיַו לינ <. ? הז קוספ ליעל ןייע :דסלה

 ףקמ ןכו ,-ּושָעַיו א"ס הילע רסמנ הרסמב +. 19 .ז"ס ןמיס 'ד תוא הרסמ ןייע :רָּבַדָיַו א"ס + 8 .בנ ול ,בי ןכ

 :םעההתֶא ריבס +. + .דמלה שגד יקובנזב +. 5 .ויד ,שמ ,אמ .חל .ול .גל .בל ,חי ,זט ,ני ,ט הניגנ אלבו

 .י"ת .שיח ,טכ ,ט ןכ .'קו 'תכ -תֶא א"ם
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 -אְל הגהְו רָבְדִמּב ינְדְבִשיו ימעדתַא חלש רמאל ףילא יִנְחְלש
 הנה הָוהְי יִנָא יִּכ עדת תאָזַּב הָוהי רַמָא הָּכ :הֶפְ"דַע ָּתְעַמְש גז

 כְפַהְנְו רֶאְיִּב רשא םָימהְדלע ידָיְּבִרֶשִא הָטִמַּב | הָכִמ יִכְָא
 םִיִרְצִמ ּואְלִו רֶאְוה שָאְבּו תּומּת רֶאיּבְדרֶשֶא הָנדהְו :םֶדְל
 השמחלא הֶוהְי רָמאיִו :רֶאיהְדִמ םִיִמ תותשל
 | םֶתרָהְנְדלע םִירְצִמ ימימדלע ףדָידהַטְנו ךטמ חב ןירהאדלא רַמָא
 הָיָהְו םֶדְדּויַהְיו םֶהיִמיִמ הֶוקמְדלָּכ לעו 7 םהיִרָאידלע

 ןרהאו השמ ןכדושפו :םיִנְבָאְבּו םיִצעְו םיִבָצמ ץֶרָאדלֶכְּב פד
 "יניעל ראָיּב רשא םימקדתֶא יו הָטמַּכ םֶרָיו הָוהְי הוצ רשָאּכ

 הָנְּדַהְו :םֶדְל רֶאְיְּבְַרָשִא םִיִמַהְדלָּכ וָכּפָהִִ ויְדָבַע יניִעְלּו העְרפ גו
 םיִמ תוּפְשל םִִרְצִמ ילְבְיאָלְו ראיה שָאְבִּו הָתַמ רֶאִיּכדרֶשַא

 םירצמ יממרח ןכדושעמ םיִרְצִמ ץֶרָאְדלֶכְּב םדִה יהיו רֶאְיַהְדִֶמ 9
 ןפיו :הוהי רפד רשאפ םֶהָלא עמָשאָלְוהערפ"בל קוחְיו םֶהיִטְלְּב 3
 םיִרְצְמִדלכ ּוָרַפִחַיו :תאוְלדםנ בל תשדאלו ותיִּבדלֶא אביו הערפ 4

 :רָאה ימיִממ תתשל ּולְכי אָל יִּכ תוְתשל םִיִמ רָאְיַה תַביִבְס
 :רֶאְוהְתֶא הָוהְיתוּכַה יִרָחֶא םיִמָי תַעְבָש אָלְמּיַו 5

 הָהְי רמִא הפ ויִלֶא תְרמִאְו הָעְרְפְדלֶא אָּב הָשמחלָא הָוהי מא
 ףגנ יִכְנָא הנה חְלשל הָתַא ןאמחםאו :ינךבעיו יִמעדתַא חלש טז
 ואָבּו ּלעְו םיעִררפצ לאיה ץֶרָשו :םיִעְדְרפְצְב ָךְלוִבִנ"לָכדתַא 8

 ףךמעְבו .ףידְבע תיִבְבּו ףתְטמ"לעו ךְבְּכשמ רחב דתי
 ולעו יִדְבַעִד לָכְבּו ףמעְבּו הָכְבּו :ּףיִתורָאשמבו  דיִרּונַתְבּו ל9
 לדיחתא הָטנ ןרחאדלֶא רמָא השמחלַא הי רמו :םיעהרפצה ח

 םיִעְדְרְפְצַהדתֶא לַעַהְ םינָאָהְלַו םיִראָיַהלע תרָהְנהְלע ףטמְּב
 לַעְָ םירצמ יִמיִמ לע ודיחתַא ןרהַא טו 1םיְרְצִמ ץֶרֶאדלע 5
 היטל םיִמְטרְחה שב :םיִרְצִמ אתא סֶכִּתַו עִּדְרפְצַה 3

8 - 

9 - 

 זאפ 0

 זפ 6

₪ 

 יזמעמו ינממ םיפדרפצה לָסָ הוחילֶא וריתעַה כ . והאל
 הרסמב +.50 .םית ,ע"ת ,ש"ח 1 :טכ ,אי ןכ .םהיראיהלעו א"ס + 9 .ש"ח ,ב' ,א' ןכ .ךטמהתֶא א"ס +9

 .םָהיִטָהְלַב א'פ +. .םכ ,דכ ,חי ,גי ןגונמ ןכו .חנומ אחפט אכרמ יניִעְלּו הָעְרַפ יניִעְל 'גולפ הילע רסמג אל

 יב לכב ידצ פר ןוהלכ םיִעְבְרַפְצַה .םיִעְְרַפַצַּב + +. 7.29 ,א" קוספ ליעל ןויע :שיה .רדינק י"כ חיי ןכ
 .ביד :במ ,מ .חל ,בל ,טי ,אי ,ט ,א ןכו .רסח ּיִתרֶאָשְסְבּ 0% ,יללהב אלמ ןכ +.98 .פופדה תואחסונבו
 זייד .זטד .ו"ד ,ה"ד זי ,זט ;בי ןמ רב סופדה תואחסונבו י"כ לכב ןכו .שגד ' יל הילע רסמנ הרסמב +5 וח

 .ש'ח .רדינק י"ב אוה ןכ .םֶהיִטָהַלַּב א"ס +8
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 5 רָאָּפִתַה הערפל השמ רַמאיו :הָוהיל ּוחְבְזיִו םַעָהדתֶא הָחְלַשַאַ

 םיִעְדְרְפְצַה תירכהל ךַמַעְ ףידבעלו ףל ריִתְעָא ויִתְמְל יל

 5 ףְרָבְדְכ רַמאיַ רֶחְמְל רמו :הְֶרַאְקת רֶאְיּכ קר ךיִתְכִמּו ממ
 ז ףיֶתְבִמו ךִמִמ םיִעְדְרְפצה ּורְסְו :וניקלַא הוהיכ ןיִאדיּכ עדת ןעמל
 8 םעְמ ןְרֶהֶאְו השמ אציו :הָנְרַאְשּת רֶאָיִכ קר ךמשִמו ךיִדָבַעַמו

 םשדרָשַא םיִעְדְרַפְצַה ךבְדלע הָוהְילֶא השמ קַעָצַיו העְרפ
 9 םיִּתְּבַהְדְזִמ םיעִדְרפצה תמו השמ 'רַבְדַכ  הָוהְי ' שעיו זו הערפל

 ו שָאָבִּתַו םֶרָמָח םֶרְמִח םֶתא ירְּבְצַַו :תְדָשַהְְוִמּו תרצקהדמ
 וג עָמָש אלו ופלדתֶא דּבְכהְו הָחְורַה הָתִיַה יִּכ הערפ אָרְנ :ץְרֶאָה
 ו "לֶא הָוהְי רָמאַַ :הָוהְי רב רשאפ םקלֶא
 היו ץראק רפעדתֶא ה ךטסתא הפ ןרהאילַא רַמָא השמ

 ץֶרֶאָה רַפַעלּכ הָמָהְבַ םדאכ םָנּכַה ה ץֶרֶאַה רפעתֶא ליו
 אש ד וד

 14 םַהיִטְלְּב םיִמָמרְחַה ןכרושעו :םיְרְצמ ץֶרָאְלֶכְּב םיִנכ הָיָה

 :הָמַהְּבְבּו םֶדְאָּב םֶנְּכַה יהְתַ ולכי אלו םיִּנָּכִהדַתֶא איצוהְל
 15 הערפדבל קזחיו אוה םיִהְלֶא עָבְצֶא העְרפדלֶא םמטרחה ּוְרָמאיו

 ₪ רמאיו :הָוהָי רד רָשָאְכ םהלֶא עמש"אלו ₪
 אצוי הגה הערפ ינפל 'בציתהו רקפּב םֶּכְשַה השמדלֶא הוה
 ע "םָאייִּכ יִנְרְבַעְיו יִטַע חלש הָוהְי רָמָא הפ וילא ּףרַמָאְו הָמיִמַה

 דיּתְבְבו ךמעבו ךידבעבו ב חילשמ יִננה לַמָעתֶא חלשמ ףניא
 םהְ"רָשַא הָמְדֶאַה םנְו ברָעָהתֶא םירָצמ יִּתָּב ואלמּו ברַעָהדתֶא

 \שפכ דדנ|ד

 ג ַהילָּע דמע למע רשא ןשג ץֶרעְ"תַא אוחה םוב תילו היל
 :ץֶרֶאְה בֶרְקְּב הָוהְי נא יִכ עדת ןעַמְל ברע םֶשדתויה יִקְלבְ
 2 שעיו :הָוה תַאָה היה רֶחְמְל מע 6 יִמַע כ = יִתְמשו

 לצש

 ,זיד .איד .טמ ,במ .אמ .מ חל - ,בל :טכ .בכ ,טי ,חי .זי .זט ,די ,גי ,בי ,ט דבל ןוטק ףקזב ןכ 1
 ,היד ,גיד ,ננ .בנ ,המ ,גמ .טל ,ול ,גל אל .דכ ,אי ,א ןכו .ק"ז חנומ ףיִּתַּבִמּו וחיריב :ח"יד ,ז"יד ,ז"טד ,י"ד

 ,ש"ח ,ד"ד בל אל .שכ ,בי ומ ןכ :הןֶמּו א"ס 9 .אל .בי ןכ .הָשמ רַבְדַּכ הָוהְיא שַעַיַו ז. 9  .ט"יד ,ו"ד

 ,םכ ,טי זי אי ןכ ,חנומ רַמָא א"ס +. 19 = ,ג"ד אל .טכ .טי ןכ .ק"ז חנומ הָחְוְרִה א"ס +. 11 = .ם"ת .ע"ת

 :'גוליפ רסמנ חי הרסמב +. ויד ,אמ ,אל ,טכ .טי ,אי ,ט ןכ .אטשפ הָטְנ א'ס <. ₪ ,דל .בל ,אל
 ,רדיינק י"כ יד ןכ ,הלָבְבּו א'סו :ס"ת ,טכ ןכ ,'קו 'תכ דלָכְו א"ס :דלכו רובס +. 8 ש"ח ,מ אלמ ןכו םיִּנָּכ א"ם

 חל דל .אל .טכ .דכ ,טי ,זט ,גי ,בי ,ט ןכו .אלמ םיִמְטְרַחַה יללהב .ד"וי רסח יטלשורי ןכ ז.15 = .ץ"ת

 ּהָתיִבּג איסו :בי ןכ ,יקו 'תכ תיִבְבּו א"ס :תיִבְבּו ריבס +. 5  ,[י ןכ ,םָאְיִּכ א"ס ד. וז .ח"יד ,ו"טד ,י"ד ,ג"ד

 .שיח ןכ ,'קו 'תכ דלֶכְּב א'ס :דלָכְּב ריבס ואל ןכ .קו 'תכ
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 האלו השמדלַא הערפ אָרְקיו :כרַעְה ינפמ ץֶרָאָה תָחְשּת םירצמ 1
 תושעל ןוכְנ אֶל השמ רַמאיִו :ץֶרָאְּב םֶכיִהְלאל ּוחְבְ וכְל רמאלו 9

 תבַעוּתתֶא חַפְִנ ןֶה ּוניִקְלֶא הָוהיל חַבְוִנ םירצמ תבעו יִּכ ןּכ
 רָכְדִמַּב ךְלנ םיִמָי ת תֶשלֶש רד :גְלְקְסָ אָלְו םֶהיִנעָל םיִרַצִמ
 יכנא הערפ רַמאיו ;ּוניִלֶא רמאי רָשָאּכ ולא החל ונחְב
 -אל קרה קר רָּבְדַמַּב םֶכיַהְלֶא -יחיה םּתִחַבְו םֶכְתֶא חֶלָשֶא

 אצוי .יִכִנָא הָּנַה השמ רמאיו זיֶדְעַּב ּוריּתְעַה ה יקיחרַת 5
 ימעמו וירבְפמ הערפמ בּרָעָה 'רֶסְו הָוהְידְלֶא יִּתְרִתְעַהְו ךִּמְעַמ
 הבול םתָקדתֶא חלש יִתְלַבְ לָתָה | הערפ ףסיזלא | קב רֶקִמ
 הָוהְי שעו ּוהָוהְידלֶא רתע העְרְפ םַעמ השמ אצינ :הוהיל
 רַאָשְנ אל ומַעָמּו ויָרְבַצִמ הערפמ ברַעָה הסה השמ רַבְדַּכ

 זִתֶא חֶלַש אָלְו תאְזה םִעַּפַּב םִג וּכְלתֶא הערפ דככינ :דָחֶא 8
 :םַעָה

 רַמָאדהְכ ויִלֶא ּתְרּמדו ו אָב הל הוה רַמאָ ט

 ₪ ₪3 םפ כ זש

 רש א לנקמב הלה ההודו הלה 1 ו דדו | חלשל
 :דאְמ דבָּכ רֶבָּד ןאצבו רָכְּבּ 8 םיִרמָחּכ םיפופב הָדְט יב

 -לָּכִמ תּומָי אלו םיִרְצִמ הנקמ ןיבו לֶאְרשי הנקמ ןיִּב הָוהְי הֶלַּפה 4

 הָוהְי השעי רַחַמ .רמאל דעומ הָנהְי םשיו :רבד לֶארֶשי ו ינבל
 -כ תמו תְרָהַמִמ הּוה רָבִדַהתֶא הוהי שעוו :ץֶרֶאְּב הָוח רֶבְּדַה

 הערפ חלֶשיו :דִחֶא תמחאל לֶארשידנב הנקממו םיְרצִמ הקמ ז

 אלו הפרפ בל דבי דָחֶאידע לָאְרְְ הנק תמדאל הגה
 :םַעָהדתֶא חלש

 חיִפ םֶכיִנְּפְח אָלִמ םָכְל ּוחק [רָהָאדלֶאְו השמ"לַא הָוהְי רמאיו
 כ לע | כבָאְל הָיַהְו :הערפ יניעְל הָמָימשה השמ וקו ןָשְבַּכ

 הבכא חְּפ ןוחשל המהבה"לעו םלאְהְ"ל חיחְו םירצמ ץרא
 הערפ ינָּפְל ודָמַעיו ןָשְבּכה היפתֶא ומקיו :םִיָרְצִמ ץֶרֶאדלֶכּב
 םֶדָאָּב חרפ תעָבְעַבַא ןיחָש יהיו הָמיִמְשַה השמ סא קר
 ןיחשה ינפמ השמ יִנָּפְל דמִעל םיִמַטרְחה ולכידאלו :ה הָמָהְּבַבּו
 ,ק"ז אטשפ בלָעַה לָסָו א"ס + 5 .ע"ת ןכ ,רַמָא הָהְי * רמא = רמאי ל"צ +. 93 .ע"ת ,ש"ח ןכ . ב "50

 איס +.1 412 פ"ת ,עית .י"ת .ש"ח ,אמ ,אי ןכ ,ויָרְבַעַמּו א'פ +. ח  .במ ,אמ ,מ .דל .גל ,אל .בכ ,טי ,בי ןכ

 .ס"ת .ע"ת .ש"ה ,אי ןכ .םיִלַמְּגַבּו םירטָחְבּו א"ס +. 3  .ט"כ יז לועל ןייע :ם"ת .ע"ת .ש"ח .אמ ,בי ןכ .ִּתְרַמֶאְ
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 01 אראו דא 9

 ו? הערפ בלדתַא הוה קזחיו :םִיְרְצִמְהלַכְבּו םממרְחב ןיחשה הָיָהְדיּכ
 13 רָמאו :השמ"לֶא הָנהְי רד רָשַאַּכ םֶהְלֶא עָמְש אל
 וילֶא תְרמְאְו הָעְרּפ פל בציתהו רק ךככ םָכְשה .הָשמלא הוה

 רובע גל כבול כול 0 0 חלש נא תאו
 85 ּךאְו ידָידתֶא יִּתְחַלָש הֶּתַע יִכ :ץֶרֶאָהלְכְב י מָּכ ןיא יִּכ עדת
 4 תאז רוָבעַב םֶלּואְו :ץֶרָאָהמ דָחְּכִתַו רֶבָּהּכ ָךֶמַעְדתֶאְו ָךַתוא
 5 ימש רפס ןעָמְלּו יקפדתֶא ךתארה רבַעַפ :ךיִּתְדַמעַה
 4 תַעָּכ רוטממ יננה :םחְלש יִתְלְבל יִמַעְּב ללותְסִמ ּףךדש :ץראה
 םויהדןמל םירצְמְב להמְכ היהדאל רָשֶא דֶאְמ דָבָּכ דָרָּב רָחְמ
 9 ףל רָשָאהלָּכ תֶאְו דָנְקִמתֶא זַעָה חֶלֶש הָּתַעְו :הֶּתְעְִדדְעְו הָדְסּוה
 הָתָיִּבַה ףסָאְ אלו השב אַצָמיְדרֶשַא הָמַהְּבַהְו םֶרָאָהְִלָּכ הָדְשְּב
 90 העְרפ יִדְבעמ הָוהְי רבָּדדתֶא אריה זּותִמְו דִרְבַה םהלע דַרָי
 עו דלֶא ובל םשדאל רָשֶאו :םיִתְבַהלֶא והְנְקִמתַאְו ויִדְבַעתֶא סיִגַה
 :הָדְשּפ ּוהְנְִמדתַאְ ידְבתא ביו הָוהְי רבד

 פ "לֶכְּב דָרָב יהיו םומשהדלע ּףֶדָיתַא הָטֶנ הָשמדלָא הָוהְי מא
 ץֶראְּב הָדְשִַה בָשעלָּכ לו הָמַהְּבהִדלַעְו םֶדָאָהִדלַע םיִרצמ ץֶרֶא
 ₪ דרב קולק ה ןַתְנ הֶוהְיְ בימה" יהטמדתֶא השמ טו :םיִרצִמ

 שלל

 לש <

 הרשה בשעד 2 תאו המהּבד דעו םֶדֶאִמ הדשב = תא

  םע"רשא ןשג ץראְּב קב :רבש הָדְטַה ץעלָכתַאְו דָרָכַה הכה
 ₪ ןרַהָאְלְו השמל אְרְקִינ הערפ חלשינ ּודְרֶב הָיָה אל לֶארֶשי יִנְּב
 :םיעשרה יִמעו יִנָאְו קידצה ההָנהְי םעָפה יִתאָטֶח םָהְלַ רַמאו

 98 םֶכְתֶא החלשאו דָרְבּו םיָהְלֶא תלק תִיָהִמ ברו הוהידלא וריִתְעַה

  שֶרָפֶא ריִעָחתֶא יִתאצּכ הָשמ וילא רֶמאָ :דמעל ןפְִת אלו

 ,הלודג אשילת רָשֶא"א"ס +. 15 .ד"כ קוספ ןמקל ןויע :ר"ת .ס"ת .ע"ת ,רד"נק י"כ לכב ןכ ,םירצמ ץֶרֶא א"ס +-
 הָהיו איפ +. .ויד ,אמ ,מ ,ול ,דל ,גל .אל ,טכ ,בכ ,טי ,חי ,זט ,אי ןכ .אגרד ךָשֶא א'ס +. .טכ ,טי ,זי ןכ
 ,גמ אמ .טל ,חל .דל ,בל ,דכ ,בכ .טי ,זט ,גי .ט ,א הלודג אשילת ןכ +. .גמ ,בכ ,טי .זי ןכ .םישרג
 רָשֶא א'סו :י'ד ,במ ,מ ,אל ,זי ןכ .הנטק אשילת רָשֶא א'ס :חייד ,ז"יד ,ז"טד ,זיד ,ה"ד ,גיד ,גנ ,בנ ,טמ ,המ

 .ע"ת ,ש"ח ,רד"נק י"כ יב ןכ .םָיְרְצַמְּב א"ס +. 9 .ט'יד ,ו"ד ,א"ד ול .נל .םכ ,אי ןכ ,אטשפ
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 ןעמְל רועדהְיָהְי 'אל דָרְבַהְו ןולדִחְי תולקה הָוחְילֶא יּפּפתַא
 ינפמ ןוארית םר יִּכ יתְעַדָי ּךיִדְבַַו הָתַאְו :ץֶרֶאְה החיל יּכ עדת 0
 הָתַשְפַהְו ביִבָא הְרעַשה יּכ הָתָּפִנ הָרעֶשַהְו הֶתְשּפַהְ :םיהלַא הָוהְי 1

 השמ"אצוו :הְָה תלי יִכ כְנ אל תָמְָכִהְו חמחַהְו :לָעְבִּ !
 תולקה ּולְדְחיַו הָוהְיד לָא ויִפַּכ שרפו ריִעָהדתֶא הערפ םַעַמ

 רַמְמַה לּדָחְדיִּכ הערפ ארו :הֶצְרֶא ךפנדאל רָטְמּו דֶרָבַהְו <
 קזחימ וידְבעו אוה ובל דפכיו אטחל ףסיו תְלְקַהְו דָרְבִהְו =

 דדַיְּב הוה רָּבִד רשאפ לֶאְרְשי ִנְּבתֶא חלש אלו הערפ בל
 :השמ

 ישרפ לבלדתא יִּתְדּבְכִה יִנאדיִפ הערפהלַא אָּב השמדלָא הוהְו רָמאָמ י ם
 רָּפְסִּת ןעמְלו וְּבְרְכְּב הָלֶא יתתא יִתש ןעמל וידְבע בֶלְדתֶאְו 9

 יתתאדתַאְו םיִרָצְמְב יּתְללעִתה רַשָא תא 'ְנְּבְדִבּו ךנב יִנָאְב
 -לֶא ןר ןרהֶאו השמ אביו :הוהי ינאדיכ םֶתִעדִיו םב יתמשדרשא 3

 תְנאְמ יִתְמדדִע םיִרְבַעַה יהא החי רַמָאדהְּכ ולא ורמאיו הערפ
 -תֶא חלשל הָּתַא ןֶאָמדסִא יִכ :ינְדְבַעַיְו ימע חלש ינפמ תנע +
 אלו ץֶרָאָה ןיעדתֶא הס :ּלְבְנִּ הָבְרַא רקמ איב ננה מע 5

 םכל תֶרֶאְשְגה הָטלָּפַה רָתַידתֶאו לכָאְו ץֶרָאְהְִתֶא תֶאְרל לכו
 ואְלִמ :הֶרָשה"ְמ םֶכָל חמצה ץֶּחלְּבדתֶא 'לָכָאְ דַרכְַמ 6

 ליתבא ּואְרדאְל רשֶא םיִרצמְדלַכ יִתְבּ ּביִדָבַעדל יִתְבו דיִתְב
 אציו ןפיו הזה םויה דע המְדַאַהלְע םֶתוָה םּימ ךיתבָא תובא

 מל הָו הִיַהָ יתמדדע וילא העְרַפ יִדָבַע ורמאיו :הערפ םעמ ז

 םֶרַטַה םֶהיַהְלֶא הָוהיתֶא ּודבעיו םיִשְנַאָהְִתַא חלש שקומל

 הערַפלֶא |רהאתֶאְו השמת בו'ו :ְירַצמ הדְכָא יק עדה 5
 :םיכלקה יִמָו ימ םכיהְלא הָוהודתא ּודְבַ כל םהְלִא רַמאַו

 וננאצְכ .ּונתוטבבו ּויִנְבְּב ךְלנ ונינקזמו :ּוניִרַעְנִּב השמ רָמאָיַו 9
 .טכ .בכ .טי ,חי .זי ,אי .ט ןכ .ָהָיְהַיאל איס <. 9 חל ,בל ,טכ ןכו רסח תלה ימלשורו ,יללהב ןכ +9
 ל ןכ ..ק'ז חנומ השמ אָצָיַנ א'ס +.  .חייד ,זייד ,ז"טד ,י"ד .זיד ,גיד ,בנ ,אמ ,מ הלה ל בליל

 .חל .גל .בל .טכ ,אי .ט ןכו ,רסח תלָקַה יללהב =. 5 .בנ ,טמ ,מ
 ןכ .:חנומ ב א'ס +. : = ח"כ קוספ דע ג'י קוספ ומ ןמיס הימריב 'ה רבד רשא רבדה הרטפה +. + +"
 :דל ,גל ,טי .ט ןכ ,הנוגנ ₪ ףקמ דהָיְהִי אס + 7 .ייד ,זיד ,במ ,אמ ול .דל .דב .בכ וחי ,זי ,זט ,אי

 יקובגז רפסו ימלשורי ןכ <. 9 מ ול בכ ןכו .ץמק בשּויו יקובנזב +. 8 הפיבכ זמ ןכ :חנומ הָיְהָי א"סו

 .זיד ,היד ,דיד ,איד ,גנ .בנ ,חמ המ ,גמ ,במ אמ ,מ 7 ןכו .דוי רפח
 ול .בל ,אל ,גכ ,טי ,חי ,זש ,אי ,ט ,א ןכו ,דוי אלמ ּווָתְכְבְבּו וא ּניִתוְבְבּו יללהב :טייד ,ח"יד ,ז"טד ,וזטד
 .ז"יד ,דכ ןכ ,יסחד פח ּוגַתְכְבְבּו טועימב :י"ד ,ויד ,ג"ד ,ב"ד ,ש"ח



 3 אב >> 6

 גט םפְמִע הָוהְי ןִכ יהְי םָהְלַא רַמאָו :ונל הָוהידנח יכ ךלנ ורה
 ג אל :םֶכינפ דג הָעְר יפ ואר םקְפטדתאְו סֶכְתֶא חֶלשֶא רָשֶאּכ
 םישקבמ םֶּתַא ּהָתֶא יִכ הָוחְודתֶא ּודְבעו םירָבְגה אוכל ןפ
 9 דלא הוה רמי :העְרפ יִנָּפ תֶאַמ םֶתַא שר

 5 טי :רֶרכַ ריִאְשַה 0 תא ץֶרָאָ קת ילכו
 ןִרָאְּב םידקדחור גהנ הֶוהִיַו םִיִרָצִמ ץֶרָאְדלַע הטמדתַא השמ
 דתֶא אָשֶנ םידפה חור הָיָה רָקְּבַה הֶלְיְלַהדלֶּכְו אּוָהַה םווהדלָּכ
 14 לּובָג לָכְב חנו םיִרְצִמ ץֶראדלּכ לע הָבְרַאְה לעיו הָבְראָה
 אל וירחאו ּוהמְּכ הָּכְרֶא ןכ הָיִהדאל ונפל דאמ דְבּכ םִיְרְצַמ

 וי דלתא לכאְראַה ךשֶחַתַו ?ֶרֶאָהלּכ ןיעדתא לוו :ןכ"הְוהְ
 רֶתּונאָלְו דָרְּבַה ריִתוה רַשֶא ץעה יִרְפלָּכ תֶאְו ץֶראְה בשש
 6 העְרפ רֶקמיַו :םִִרְצִמ ץֶרָאְילֶכְּב הָדְשַה בשעְבו ץֶעְּב קָרְָזלּכ
 :םֶכְלְו םֶכיִהְלֶא הָוהיל יִתאָמַָח רמאיו ןרהֶאְלו השמל אְרְקְל
 וז רַסָיְו םֶכיִהְלֶא הָוהיל ּוריּתשהְו םעפה דא יִתאָטַח אנ אש הת
 8 :הוהידלא רָּתַעיִו הָעְרַּפ םָעַמ אָצַו :הזה תֶוָמַהְדתֶא קָר ילָעָמ

 ופ הָמָי והָעְקְתִיַו הָּבְראַהתֶא אָשִיו דאמ קזַח םָיְדחּוְר הָוהְי ךפהיו
 90 םלחתַא הָוהְי קזחיו :םיִרְצִמ לבג לֶכַּב דָחֶא הָּבְרַא רַאְשנ אֶל ףוּפ
 :לארשי ינָבתֶא חֶלש אְלְו הערפ
 גג ץֶרָאדלַע ךָשְח יהיו םִיִמָשהְדלַע ַּדָי הָטְנ הו שמדלֶא הָוהָי רמאיו
 9 "ּףךשח" והיו םֶיִמַשַהה לע ודִידתַא השמ טי :ךשח שָמָיְו םִיְרצִמ
 5 ויחָאדתַא שיא וארא :םִמָ תשלָש םִיִרְצַמ ץֶרֶאלֶכְּ הֶלּפִא
 רוָא הָיָה לארשי יִנֶבלָכְל םיִמָי תשלש ויָּתְחַּתִמ שיא ומק"אלו
 4 הָוהְיתֶא ודְבַע וכל מא הו מילא | הערפ אָרְקִַ :םֶתְבָשומְּב

 6 ונוקמד םםנ ו ל ונש ותל םיִחְבז = ןהה התא
 וניהלָא הָוהְיתֶא דבַעְל חַפנ ונמִמ יִּכ הָסְרפ רֶאְשִת אֶל ּונָמַע דלי
 ,אמ ,מ חל ול 4 ,טכ ,טי ,גי ןכ .ףקמ אלבו אמרק וכל איפ +. .בל ,הי ,זט ,אי ןכ .אלמ ּוניִרְקְבְבּו א"ס <.

 ,ט ןכ .תֶאְו א"ס ז.12 .י"ת ,ש"ח ,טכ ןכ .ךדודתֶא א"ס ז. 5  .ט"יד ,ח"יד ,ז"יד ,ז"טד ,ו"ד ,ה"ד ,בנ ,גמ ,במ

 ,םמ",רכ בכ" מיי הי" ,םי:ןכ ,םישרג הוהְיַו א"ס ד. 18 .ס"ת ,ע"ת ,ש"ח ,ג"ד ,אמ .חל .בל גב ,בי ,א"

 .ויד .במ ,אל .טכ .בכ .ט ןכ .לודג ףקז רַמאַנ א"ס ד. 6 .אל .בכ ןכ .הנטק אשילת 'ויָנָפְל א"ס +. +

 .ּךָשָחְיִהְו יגולפ הילע רפמנ בג הרסמב ז.  .ס"ת ,ע"ת .שיח .בנ .טכ .בי ןכ .הָשמ אציו א"ס < 8

 ,מ .דל .בכ ןכו .ץמק חֶקַנ יקובנזב +. א .אמ ,חל .אל ,טכ ,אי .ט ןכ ,אלמ נדיב א"ס +. 5
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 הָיהְי קזחוו :הָמְש ּוָאפִידע הָוהְיתֶא דבָענְהמ עדנהאל ּונָחְגַאְו לז
 ילעמ ךל העְרפ ולדרַמאַָ ,םלשל הָבָא אלָו הָעְרִפ בלחתַא ₪
 רמאיו :תומַתיִנַפךַתֶאר םּיּב יכ יִנָפ תואר ףסתדלא ל רמשה 9

 :ףינּפ תואר דש ף ןסאדאל תרד כ השמ

 םירָצמְהלעְו הערפדלע איִבָא דַחֶא עַנַנ רוט השמדלא הָוהְי רָמאַו אי
 :הזמ םֶכְתֶא שֶרָני שֶרָנ הָלְכ והלָשְכ הֶזמ םֶכְתֶא חלש ן5ירַחא
 ּהָתועְר תאמ הֶשאְו וחער תֶאמ | שיא ּולָאשְיו םעַד אב אָנרָּבד

 | םג םיְרַצְמ ייִעְּב םֶעָה ןחחתַא הָוהְי ןַתיו :בֶהָז ילכו ףסָכיִלְּכ 3
 יניִעְבּו הערפדיִדמש יגיִעְּב םיִרְצִמ ץֶרָאְּב דאָמ לוָדְג הָשמ שיִאָה

 תַצַחַּכ הָוהְי רַמָא הָּכ השמ רַמאַ :םעָה +
 םִירָצַמ ץֶראְּב לוכּבְדלָּכ תמו םִיְרְצמ ךוְְּב אי ןנָא הלילה 5

 רחא רַשֶא הָחְּפְשַה רוכְּב דע ואְסְּכ"לַע בשיה הערפ רוָכְּבִמ
 םיִרְצמ ץֶרֶאדלֶכְּב הְלדְנ הקעַצ הָתִיִהְו :הָמַהּב רוכְּב לָכְו םִיַחְַה 6
 אל לֶאְרְשָי ב לָכְ :ףסת אֶל ּוהטְכְו הָתִִהְנ אל והמָּכ רש ז

 הֶלַּפַי רָשַא ןיפדפ | ץעמל הָמָהְּבִדדְִו ו שיאְמל ונשל בֶלָפץַרַח
 יִלֶא הָלַא 'ףירְבעה 5 ודרינ :לֶאְרשִי ןיבו םִיְרַצַמ ןיב הֶוהָי

 ןָכ"יִרְחְאְו דיִלְנרְּבדִרֶשַא םעָהלָכְו הֶתַא אצ רמאל ילדּוחְתשהו
 הָוהְי רָמאַַ :ףאדירָחְּב הערפרםעמ אציו אָצֶא 9
 ץראב יִתַפומ תובְר ןעָמְל העְרפ םֶכיִלַא עמשידאל הטיל

 העְרפ נפל הלֶאָה םיִתְפְמַהלּכְדתֶא ושע ןרהאו השמ :םִיְרְצִמ 0
 :וצראמ לֶאְרָשיְְּבִתֶא חלשדאלָו הָעְרפ בלחתַא הָוהְ \ קוחיו

 ץֶרֶאְּב ןרהאדלֶאְ השמדלַא הָוהי רַמאַיַו בי
 םֶכְל אוה ןושאר םיִשְדָח שאר םכל הָּוה שְדָתַה מאל םִיִרְצִמ 2
 שדחל רַשְעַּב רמאל לֶאְרְשי תֶדעלָּכְלֶא ורד :הֶנָש ה יִשְדָחְל 3
 טעמידַאְו :תִיִּבל הש תֶבָאדתִיִבְל הָש שיא םֶק ל יחקו הזה 4

 תַסְכמָּב ותיִּבלֶא ברקה ונכָשּו אוה חַכְלְו הָשִמ תויְהמ תיבה

 .ס'ת .ע"ת שיח .הדינק ייכ ח"י ןכ .ירחאְו איפו :'ד יו תישארב ןייע :אדח הלמ ןָביִרָחַא א'ס +. 1 +8
 ,םל ול .רל .גל .טכ ,דכ .בכ ,טי .גי ,ני .בי .א רבל ןוטק ףקז ןכ +. | .שיח ןכו ָהימְכְו . , ָףומָּב ריבס +.6

 ,חל .אל ,חי ,אי מ ןכ קיז חנוט ןּעַדִּת איס :טיידה"יד.ז"ידו"טדהיד,איד ,ננ ,בנ ,טמ ,המ ,גנמ .במ .מ
 :אדח הלט ןַביִרָהַאְו איס +.8 .יתבר צ +. 5 אמ ,זיט ןכ ,קיז הנומ ןעַדּמ - טועימב :י"ד ,זיד .ו"ד גיד
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 5 הָנָשָּב רֶכָו םיִמָת הש :השהדלע ּופְכָת ּולְכָא יִפְל שיא תֶשפנ
 6 תְרָמְשְמְל םֶכְל היה :וחפת םיִזעָקְִמּו םישָבְּכַהְדְִמ םֶכְ הָיַהָ
 "תדע להק - ותא ּוטחַשו הוה שדחל םוי רשַע הָעְבְרַא דת
 ז "לַעְו תֶוּומַה יתש-לע ונתנו םּדהדִמ וחקלו :םיִּבְרַעַה ןיב לֶאְרשי
 8 רֶשְּבַהתֶא ּולְכָאְו :ֶהְּב ותא 8 םיְּּבִה לע ףוקשמה
 9 ולְכאְָדלַא :והְלְכִא םיררמדלע תּוצַמּו שאְהיִלְצ הוה הֶלָיְלב
 ויעְרְּכְדלְע ושאר שאדילציםא יִכ םִיָמַּב לשבמ לשבו אָנ ּונָמִמ
 גט רָקְבידִע וטממ רתְחו רֶקְבְ"דע ממ וריִתותדאלו :ופְרְקדלעו
 11 םֶכיִלְנרֶב םםָכיִלַעְניִרְגַ םֶכיִנֶתִמ ותא ּולְכאְּת הככְו :ופרַשִת שאב
 וג יתְרבעו :הוהיל אוה חס ןוזּפחְּב לתא םַתְלַכִאו םכדיְב םכלקמו
 םירצמ ץֶרָאְּב ףוכְּב"לֶכ יִתיִּבַהְו הוה הָלָי לב םִיִרְצִמץֶרֶאְב
 :הָוהי ינָא םיטפש הָשעֶא םִיָרְצִמ יהלַא"לָכְבו הָמָהְּבְדדִעְו םֶדֶאמ

 אג חתֶא ִתיִאְרְו םש םֶתא רָָא םיִתְבַה לע תאָל םֶלל םלק הוו
 ץֶרָאְּפ יִתְּכַהְּב תיחָשמְל ףגנ םכְב היַהְיאלְו םכלַע יִתְחסּפּו םדה
 4 הוהיל נח ותא םתנחו ןורכול םָכָל הזה םויה הָיהְו :םיְרְצַמ
 5 ךַא ולפאת תוָצמ םיִמָי תעְבש ּוהְגְמִּת םלוע תקח םֶכיִתְרדְל
 הָמְרְכְִנְו ץִמָח לָכאדלָּכ ו יִּכ םֶכיִּתָּבִמ רָאְש תיִּבָשִּת ןושארה םויּכ
 6 םויבּו :יעְבשה םוי"דע ןשארה םוימ לארשימ אוהה שָפְּגַה
 םכל הָיְהְי שדְמדאְרקמ יִעיִבָשַה םויכו שְדכהאְרְקִמ ןושארה
 אּוָה שָפְנ-לֶכְל לָכְאָי רשא דא םֶהָב הָשְעְידאל הָכאָלְמדִלָּכ
 גז הָוַה םויה םָצָשִּב יִפ תוצמהדתַא םּתרמְשּו :םכְל השעְי וִדבְל
 הזה םיהתֶא םִּתרמשּו םִיָרצִמ ץראמ םֶכיִתְוִאְבצְ"תֶא יתאצוה
 18 בֶרָעְּב שרחל םוי רשע הָעָּבְרַאְּב ןשאהָּב :םלוע תקָח םֶכיִתְרדְל

 9 םיִמָי תַעְבַש :בֶרָעָּב ב שחל םיִרָשַעְו דָחֶאַה םוי דע תֶצַמ ּולְכאְּת
 שפנה המְרְכְנְו תֶצִמִחַמ לָבאלּבויִּ םֶביִּתְבַּב אָצַמִי אל ראש
 0 אל תָצַמְחְמדלָּכ :ץֶרֶאָה חַרֶזֶאְבו רג לארשי תֶדַעמ אוהַה
 :תוצמ ולָכאַת םֶכיִּתְבַשוִמ ילָכְב ולכאת
 גג םֶכְל ּוחָקו ּוכְשִמ םהְלַא רָמאּ לֶאְרְש ינקוילָכְל השמ ארק
 פפ גתלבמו בוא תַדְנַא םַּתְחְקְּו :הספה וטָחשְו םַכיִתְחְפְשִמל ןאצ
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 אזז 1 תומש 6

 םִּדַהְדְזִמ תזּוזמַה יִּתָשדלֶאְ ףיקשמהדלֶא םתְעְגהְו ףַסְּבדרָשֶא םֶּדּב
 רבעו :רֶהְבִדדִע ותיִּבְדחַתְּפִמ שיא ּואצַת אל םֶּתִאְ ףַסַּכ רֶשֶא
 יִתש -/ ףוק כשמַה"לע | םדההתֶא הָאְרְו םִיִרצמדתֶא ףננְל ּהָוהי
 םֶכיִתְבלֶא אבל תיִחְשִמַה ִּתִי אָלְו הָתְפַהְדלַעְ הָוהי חַסָפּו תֶזּוזמַה
 הָיָהְו : םלועדדע נבל ףלרקתל הוה רָבִּדִהדתֶא םֶּתְרַמְשו :ףגנל -

 םָּתְרמְשּו רָּבִּד רשאכ םֶכָל הוה ןַתִי רֶשֶא ץֶראָהִלֶא ּואְבְתִדיִּכ

 הָרְבַעָה הָמ םָפיִנּב כיל ורמאָידיִּכ הָיָהְו :תאזה הָדבָעַהִתַא א
 יִתְבִלַע חַסָּפ רשֶא הְוהיל אּוה הַסָּפִדחַבְו םֶּתְרַמָאְו :םֶכְל תאָזה לז

 דקו ליצה ּוניִּתְּבדתֶאְו םִיְרַצמתֶא פְנְנַּב םִיִרְצְמְּב לארי
 -תֶא הָוהְי הָוצ רֶשֶאַּ לאְרשי יִנָב ושעיו וכליו ּווחתְשיו םַעָה 5

 הוה הלילה יצפויה :ּושע ןכ ןרהַאו השמ ₪
 דע ואְסְּכְ"לַע בָשיה הערפ רֶכְּבִמ םירָצמ ץֶרֶאְּב 5וכְּבדִלָכ הָכִה

 הערפ םֶקּו :הָמַהְּב רוכְּב לָכְ רוָבַה תיִבָּב רָשַא יִבָשַה רוָכְּב 0
 םִיְרְצְמְּב הָלִדְג הָקַעְצ יִקְתו םִירְצְמִדלְכְו וְדְבַעדלָכְו אּוה הלל

 רַמא היל ןטהאלו הָשמְל" ארקיו :תמ םָשְדְיִא רֶשָא תי ןיִאחיִּכ גג
 "תֶא ּוָדְבַע ּוכְלּו לֶאְרשי יִנָּבְםְג םֶתַאְדםִּנ יִמע ךוּתִמ ּואָצ ומוק

 וכלו םֶּתְרַּכד רשאּפ וחק םכְרקְּבְנ םֶכְנאצִ"םִּג :םֶכְרֶּבַדְּכ הָוהָי 9
 -ןִמ םֶחְלְשְל רה םעהדלע ם םירצמ קזחִתַו :יתא-םנ םֶּתְכְרְבּו 5
 ץֶמָחָי םֶרַט וקצְבִדתֶא םַעָה אשיו :םיִקָמ ּונְלְּכ ורְמְא יּכ ץֶרָאָה א
 ושַע .לארשידינבו :םמָכַשלַע םֶקְלַמְשְב תְרְרְצ םֶתרַאְשִמ 5

 :תֶלִמְשּו בָהָ יִלְכו סייל םִירְצַמִמ ולֶאְשיו השמ רֶבְדְ
 -תַא ל םיִלָאְעִ םִרצִמ יניב םעַח ןח"תא ןנ הוה א

 :םִיְרצִמ
 ה את תואמהששָכ הָתְפְס סָקְמְעַרַמ ₪1 שידינב וָעְסיַו גז

 מ 5

 עא

 תוצַמ תג םיִרְצַמִ .ואיצוה רשא קצּבַהתֶא ופאמ :דאמ =ָבְכ 9
 הָדְצדְנו קמהמתהל לכי אָלְו םירְצִמִמ ּושְרֶניִּכ ץמח אל יִּכ

 םישלו ש םִיְרְצִמְפ וְבְשי רשא לארשי יִנָב בשומו :םֶהְל ַשעְאְל 9
 תואמ עָבְרָאְו ֶנש םישלש ץקמ יה :הָגע תוֶאמ עברו הָאָש ₪

 התֶאְו איס = 98 .ייד ,ז"ד ,ו"ד ,ג"ד ורוב = ,טכ .בכ ,םי ,זי ,זמ ,גי ןב .חַתַפמ-שוא א"ס 2
 .ס"ת .ע"ת ,י"ת ,בי ןכ ,הָנְקִמּו א"ס +. 8  ,ינ קוספ ןמקל קל ןייע .י"ת .ש"ה ,בנ ,אל א ןכ .ןרֶהַא
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 :םירצמ ץראמ הָנהָי תּואְבַצְדלַכ ּואְצָי הָוִה םויה םֶצָעְּב יהיו הָנָש
 49 'הָוַה הֶל .לֶה"אוה םִיִרְצִמ ץֶרֶאמ םָאִ יהל הוהיל אּוה םיִרָּמש ליל
 :םֶתרְדַל לארי ינב"לָכל םיִרָמש הוהיל

 43 "אל רָבְנְּבְדלְּכ חַסְפִה תקְח תאו ןרָחֶאְ הָשמ"לֶא החי רמו
 4 וב לכאָי זָא ותא הָתְלַמּו ףַסָכְתנקמ שיא דָבַעְלַּבְו וב לכי
 = 4 תיפהדןמ איַצותדאל לָכְאַי דָחֶא תִיְבּב :ֶּב לכאידאל ריכשו בשות
 47 ושעי לארי תַרַעלָכ :בדּורבשְתִאְל םַצַעְו הָצּוח רֶשְּבַהְדִמ

 6 בָרְקָעּורָבְְלָכוללּומַה לןהיל סֶפהֶשָעְורִנ פא רוצקוזותא
 49 הָיָהִיִתְחַאהְרות זוְּבלַכאְיאל לֶרַעַלַּכְו ץֶרֶאָה חַרֶזֶאְּכ הָיָה ותשעל
 8 הָוהי הְוצ רֶשָאַּכ לארשי יִנְבלָּכ ּושעִיִו :םֶכְכיִתְּב רֶגַה רגל הראל

 1 םֶצְעְב יִהָיַ :ּושַע ןּפכ ןֶרָהַאדתֶאְו הָשמתֶא
 -לַע םִיְרְצִמ ץֶרֶאמ לֶאְרְשַי יְנְּבדתֶא הָוהְי איצוה הוה םויה
 !םָתאָבְצ

 שק ע'כקב

 8 ו ה / הֶשמ רַמִאַ .:אּוה - הָמָהְבְב םֶדאְּ לארשוה נב

 יב םידָבַע תיִּבִמ םיִרָצִמִמ םַתאָצְי רשֶא הוה םווהדתֶא רו
 + םֶתַא םויה :ץֶמֶח לָכְאְי אָלְו הֶזִמ םֶכְתֶא הָוהְי איִצוה דָי קוחְּ
 5 יִנעְנכַה ץֶרָפְד לא הֶוהְי ךאיִבְידיִכ הָיִהְו ביִבָאָה שָדְחְּב םיִאְצְ
 ךק תַתְל ףיתבאל עּבֶשנ רֶשֶא יפּוביהְו יוחהו ירמָאְהְו יפתחו
 :הֶוה שרק תאוה הָדבְעָהתֶא ּתדַבְעְו שָבדּו בֶלֶח תְבָז ץדֶא
 ל לָכְאְי תוצמ :הוהיל גַח יִעיִבְשַה םויבּו תֶצַמ לכאת םיִמָי תעְבש
 -לָכַּב רֶאְש ךְל הֶאְרְידאלְו ץִמֶח ףל הֶאְרִיאלְו םימיה תַעְבש תֶא
 5 יל הָוהְ הָשָע הָו רובע רמאל אוהה םויּכ ךנכל ּתְדנהְו ּדְלְבְ

 ? ןטמל ףיניעןיכ ןורכזלו ףרי-לע תואל ךל לַָקְו :םירצממ יִתאצְּב
 :םִיְרְצִמִמ הָוהְי ףאצוה הקו דָיְּב יּכ יִפְּב הָוהְי תֶרּות הית
 : :הָמיִמְי םיִמָימ העמל תאוה הקְחַהדתֶא תמש
 1 ףיתבאלו ךְל עפשנ רשָאכ יִנַענְּכַה ץֶרָאלֶא הוה ּךאְבדיּכ הָיָה
 ,םֶכְּמֶא איס < 6 = ש"ח ,רד"נק י"כ יב ןכ ,הלָּכ איפ < 4 .םית ש"ח .טכ ןכ ןרָהַאדלֶאְו איס + ₪
 'ט ג"כ תישארב ןייע .חתפ ףטח םֶכָבּותְּב א"ס < 49  ,ס"ת ,ע"ת ,י"כ *"ת ,י"כ א"ת ,ש"ח ,בי ןכ

 וב" 'ג רבדמב ןויע :הלָּב תלמ אלב סֶחָר רַטָּפ ריבס +5 ."+ יו ליעל ןויע ,ופר דמלה רמאל איס + + 45"
 זר ,זיד ,גיד .ש"ח ,רדינק י"כ יג ןכ .יִּתִחַה א"ס +. 5 .עית ,יית ,ש"ח ,רד"נק י"כ 'ג ןכ .ףיָהלֶא הוהי א"ס +. <
 בל .אל .טי .בי ןכ .'קו יתכ אלמ ףָאיִבְו א"ס .'ק איב + 11 = .ע"ת ,ש"ח .רדינק ייכ יז ןכ ,האל איס <
 .ע"ת ,ש"ח .רדינק ייכ יב ןכ .ףיָקְלֶא הוהי א"ס +. 11 ,ח"יד ,י"ד ,זיד ,גיד ,חל .דל
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 הָמַהּב רֶגָש ו רֶטָּפדלְכְו הָוהיִל םֶחְרְרֶטָּפדלָּכ תְרְבְעהְ :ךל הָנְְנו ג
 "םִַאְו השב הָּדִפִת רמָח רֶטּפדלְכְו :הָוהיל םיִרְכְוה ךְל הָיִהְי שא 8
 דיפ הָיָהְו :הדְפִת ףְנְכְב םֶדֶא רוכְּב לכו וּתְפְרְ הָדפִת אל 4

 ונָאיצוה די קָוחְּכ ויִלַא תִרַמִאְו תאְזהמ רמאל רֶחִמ ךיכ ָךֶלאְשי
 טחלשל הערפ הָשָקַהְדיִפ יהָיו :םיִדְבַע תיבמ םִיְרְצַמִמ הוי 5

 הָמָהְּב ;רוָכְּבְדדַע םֶדָא רכב םירָצִמ ראב רכבל הָוחְ גרה

 די קָוחְּ יב דני - כ תל חָמְריילפ תואל הָהו :הָדְפַא
 ישרפ העְרפ הַלֶשְּ יה . !םירצממ הוה ונאיצוה גז

 ;הֶמְיְְִמ ובו הו סא - סי וילט ר המאוכ
 דינְב ּולַע םיִשְמַחְו ףופדסי רָכְדִמַה ךְרֶה םעָהְתֶא | םוקלָא בפיו 9

 עשה כ מע ףסוי תומצעדתא המ חקיו:םיִרצמ 'ץֶרֶאמ לָאְרְש
 םַתיִלַעִהְו םֶכְתֶא םיהלֶא דָקְפי דפ רמאל לֶאְרְשִייִנְּבתֶא עיִכשה

 :רָבדִמִה הָצְקִּב םֶתְאְכ וניו תָכְּפִמ ּועסיו :םֶכּתַא הזמ יִתַמְצעדתַא 90

 הומעפ היל ריזה םחנל נע דימפב םוי םהינפל ךלה הלה
 םמּי נעה דּומַע שימיחאל :הַלְוְלְו םמוי תַכָלָל םֶהָל ריִאָקְק שֶא
 :םַעָה ינפל הָלִיְל שָאַה דומעו

 חו ובו לארשי ינְּבלֶא לכד :רָמאְל השמדלֶא הָוהְי רכדוו קל
 חת ּוחְכִנ ןפצ לע לנפל םיה ןיִבּו לדְנִמ ןיִּב תריחַה יִּפ ונפל

 םֶהיִלְ רג ץראּפ סה םיִכְבְנ לארשי ינֶבְל הערפ רַמָאְו :םיה"לע 5
 הערפב - םֶהיִרָחֶא ףדרו אערפהבל"תֶא *יתָקּזחו :רָּבְדִמַה +
 למל דנו ?ןכדושעיו הָוהְי יִנָאדיִּכ םִיְרַצִמ עדו וליחה לָכְב 5

 "5 ד ויה לרַמאיִו ב העְרפ בבל ּפָהִיו םַעָה חַרֶב יִכ םִיִרְצִמ

 ,במ .אמ ,מ חל .ול ,דל .בל .בכ ,שי .זי .זט בי ,אי ןכ .הניגנ אלבו ףקמ .הלָכְו א"ס :יקובכזב ןכ +8

 המ .גמ .במ .אמ .חל ול גל ,בל ,דכ .בכ זי ,זט גי ,בי ט ןכ .ןטק ףקז ד +.  .י'ד ,ז'ד ,ויד ,ג'ד
 זיטד .היד ,טל ,דל ,אל ,טכ ,טי ,חי ,אי ,א ןכ ,עיבר ד איס :טיוד ,ייד ,זיד ,ויד ,גיד ,איד ,גנ ,בנ ,טמ
 ית"יד ,ז"יד

 +םיזנכשאה גהנסכ א"ל קוספ יה ןמיס דע יד קוספ יד ןמיס םיטפושב האיבנ השא הרובדו הרטפה +.וז

 ובל ,גכ .טי ןכ םֶירְצַמַס א'ס + 18 .םידרפסה גהנמכ א"ל קוספ דע 'א קוספ 'ה ןמיס םיטפושב
 .גמ .במ .אמ .מ .טל .חל ול .דל .גל .אל .טכ .דכ ,בכ חי זי .זט די ,גי ,בי ,אי ,ט א רסה ןכ

 .בל ,גב מי ןכ ,אלמ תְּּסִמ א"ס : :ז"יד ,ז"טד ,ו"טד ,ויד ,זיד ויד ,ה"ד ,ד"ד ,ג"ד ,ב"ד א"ד ,גנ ,בנ ,טמ ,המ

 ,אל ,טכ ,בכ טי ןכ .בלדתֶא יִמְּזִחו איס +. + .יי יו ליעל ןייע :יפר רמאל איס < 1 +7 | שוד ,הזוד
 .בנ .אמ .גל



 9 חלשב צזט 6-+ 8

 6 וָּבְכְרדַתֶא רֶסֶאִיַו :ּונָדְבְעַמ לֶאְרַשְיְתֶא ונחלשדיכ ּוניִשָע תאזחהמ
 ז םִיִרְצמ בֶכְר לָכ רּוחְּב בָכְר תּוָאמדשש חיו :ומע - ומעדתֶאְ
 5 ףלרוו םיִרְצִמ דלמ הערפ בֶלתֶא הוה קזחיו ולכל םשלשְ
 9 םיִרצְמ ּופְּדִרִי :הָמְר ָךיָב םיִאְצְי לארשי יִנְבּ לארשי יִנָּב ירח
 וישרפו הערפ בֶכְר :םוס"לּכ םָיַהְלַע םינח 'םַתוא ונישיו םֶמיִרָחַא
 10 דִנְב לאָשיַו ביִרְקַה הערפו :ןּפַצ לעב ונפל תריחה יפדלע ולח
 יקעציו דאמ ארייו םהיִרֶחֶא עפנ|םירצמ הגהו םהיניעדתַא לארי

 / יב ןיא ילּכִמַה לשמחלַא ומאה :הוהוהלא לֶאְרְשודינב
 וטָאיצוהְל ּונְל תיִשָע תאזזהמ רָבְדִמַּב תּומָל ּונָּתַחְסְל םִיִרְצִמְּב
 וג רמאל :םירצמב יל ונרּבד שא רָבְּדַח 'הזאלה :םִיְרְצִמִמ

 םיְצַמְתֶא דָבַע ינל בוט יפ םִרצְמִתֶא הָדְבִַנִו ָּפִמ לה
 38 וארו ּובָצְיִתְה ּואְריִּתִלַא םָעָהְדלֶא השמ רָמאו :רָכְדִמּכ ּונָתִמִמ

 םירְצמתֶאסַתיִאְרִרֶשּפיִּכוְיִה םֶכְל הָשָעָידרֶשֶא הָוהְי תַעּושידתֶא
 4 םָּתַאְו םכל םֶחְלִי הָוהְי :םלשדדע דוע םתאְרל ופסת אֶל םויה

 :ןושרחת
 8 לָאְרְשַינְּבִלֶא רפד יִלֶא קַעְצְתִהִמ השמדלָא הָוהְי רָמאָיו ם

 16 ּוהָעָקְבּו םָיהדלע ּךְדְיתֶא הַשְנו ףטמדתֶא םֶרָה הָּתַאְו ּּועָסִיְ

 ו םלתא קזחמ ננה ינאו :הָשְּבִיִב םיח ךותב לֶאְרָשְידיִנְב ּואָבְיְו
 וָבְכַרְב לחלב הערַפְּב הָדְבָּבִאְו םֶהיִרחְא ּואָבְיו םרצִמ
 ו יבָכְרְּב העְרַפְּכ יִרְבְכַהְּכ הוי אדי םִיָרְצִמ עְדָיו וישְרְפְב
 9 ףלַיו לארשי הנחמ יִנפל ףלהה םיהלָאְה ךאלמ עפינ וישְרֶפְב
 פ אבו :םהיִרְחאְמ דֶמעַיו םֶהיִנְּפִמ ץנָעַה דומע עפיו םהירחאמ
 ראו ךשחהו ץֶנעַה יקינ לארשּו הגחמ ןיִבּו םיִרָצמ הָנְחְמ ןיּב
 ג ּלדָיתֶא השמ טו :הָלְיְלַהדלָּכ הָולֶא הז בֶרְקאָלְו הָלְיְקַהתֶא
 םשיו הָליִלַהדלָּכ הֶוע םיִדק חּורַב םִיִהדתֶא | הָוהְי ךֶלּויַו םיהְ"לע

 פ םה ְחְּב לאְרשידיגב ואלו :םוגה עקבו הָבְרַחְל םהדתא
 ג םָיִרצִמ פדרו :םלאמָשִמּ םנימימ המוח םֶהְל םומהְו הב
 םָשיִלְשו יצקמב :חל ,דל ,בל ,טכ ,טי ,בי ,א ןכו ,יינת דוי אלמ םיִשְלָשְו יללהב ,ימלשוריב רסחד רסח ןכ +.
 .גנ .בג ,המ .גמ ,מ .טל .חל ,גל ,אל ,טכ חי .די ,גי ,ט ,א יפר תיב ןכ +.  ,ט ןכ ,ימדק דוי אלמ
 .במ ,אמ .ול .דל ,בל .דכ ,בכ ,טי זי זט .בי אי ןכ .שגד םֶַרְצְמְּב א"ס :ט"יד .ז"יד ,ז"ד ,היד ,ג"ד ,א'ד

 ,מי ,זט .בי ןכ ,הניגנ אלבו ףקמ דיִּב א"ס +.15  ,יפר ּונָמַמ יאחנדמל .יאברעמל ןכ +. 15  .ח"יד ,י"ד ,ויד .טמ

 ,ס"ה ,ע"ת ,י"ת א"ת ,ש"חה אל .טכ .נכ ןכ .יקו יתכ רָשֶאַּכ א"ס :רָשֶאַּכ ריבס - 3 אמ .בל .ל .טב

 ְך*



 אזטצ 54--אטצ 1 תומש 100

 יִהָיַו :םַיה ףותדלַא וישְרפו וָּבְכְר הערפ םּוס לפ םָהיִרְחְא ּואָבַיַו +
 שָא דומַעְּב םִיִרָצְמ הָנָחְמְדלֶא הוה ףסשיו רקבה תֶרְמָשַאָּב

 והנה ויקבכְרמ ןפא תא רסו :םִיְרְצִמ הנחמ תֶא םֶהָי ןֶנעְו >
 םהְל םֶקְלִנ הָוהְ יִּכ לאְרָשי ינפמ הָסּונָא םיִרָצַמ רָמאַָו תֶרבֶלְּ
 :םיִרְצִמְּב

 -לע םימה יבשיו םיהדלע יא הטְנ השמחלַא 'דָוהְי מאיו ₪
 בשלו םיהדלע ודָידתַא השמ טיג :וישְרפדלעו וּבְכְרִלַע םִיִרְצִמ לז

 -תֶא הָוהְי רענוו ותאָרְקְל םיִפָנ םִיָרְצִמּו ונָתיִאְל רקפ תונפל םיה
 םיִשְרְפַההתֶאְו בֶכְרֶהתֶא ּוסכִיַו םימה ובשיו :םיה ותּב םיְרְצמ 5

 :דָחֶאְדדִע םֶהְּב ראשנדאל םָיּכ םֶקיִרָחֶא םיִאְּבִה הערפ ליה לכְל
 ממ המח םֶהְל םומהְו יה ךוְְּב הָשְכִיִכ יכְלָה לארי נב

 םירצמ דָיִמ לאְרַשידתַא אהה םויִּב הֶוהי עשויו :םֶלאמָשִמּו 0
 -תֶא לארשי ארו :םיה תפשדלע תַמ םיִרצמתֶא לֶאְרְשי אָרְיַו 1

 הָוהְיְדתַא םַעָה ומרי םיִרְצַמְּב הָוהְי הָשָע רֶשַא הָלדְּגה דיה
 :ודבע השמבו הוהיב וניִמָאיו

 ורמאיו הוהיל תאוה הָרְיִשַהְדתֶא לֶאְרְשִי יִנְבּו השמדרישי א וט

 ספ אפ

 םּוס הָאְג הֶאְניִכ הָוהיִל הָריִשֶא רָמאַל
 ילדיה הי תרמו :םיב המר בכר
 יהלֶא והוְנאַו ילֶא ה הָעּושיל

 הָוהְי הָמָחְלַמ שיא הָוהְ :ּוהְנְמְמְרְִ יִבָא 9
 רֶחְּבִמ םָיב הָרָי וליחְו הָעְרפ תֶבְכְרמ :ומְש +
 דומָּכ תֶלוצְמְב ּודְרָי ומסכי תָמהֶת = !ףוסדםוב ועְּבְט וישלש 5
 נימי חָפּפ יִרְדִאִנ הָוהְי נימי :ןֶבָא 5
 סֶרַהָת נאג בֶרְבו :ביוא ץערת הָוהְי ל

 .וית שייח ןכ 'קו יתכ ּורְמאיַו איס :ּגרֶמאיַו ריבס +. 5 .גיד ,חל הל ,בל .בי ןכו .אלמ תּודַבְכּב יללהב <. 5
 ןמוסו .ארזע ןוקת ףדה שארב םיאבה +. ₪  .ויטד ,אמ ,מ ,טכ ,טי ,חי ,זי ,אי ןב ,ץמק רֶעְו א"ס +. לז

 .זייד .זיטד .א'ד .גנ ,גמ ,מ טל .ול ,גל .אל ,טכ ,חי ,גי .הנוגנ אלבו ףקמב ןכ +1 מ | משה

 אלב ףקמ הרשי וא :ייד ,זיד ,ג"ד ,בנ ,ממ הל הל בב, טי ..או ןכ .הנוגנ אלבו ףקמב -רושו וא :ח"וד

 ,טייד .היד ,במ אמ ,זי ןכ ,ףקמ אלבו אכרמ ריש תצקמב :המ בל .דכ ,זט ןכ ,גתמ אלבו הניגנ
 ,םי ,בי ,אי ןכ ,השוגד דמל הָוהְיִל טועימב :סופדה תואחסונבו י"כ הברהב ןכו ,היופר דמלה וחיריב +. 1

 .זיד .א'ד .אמ .חל .בל ,אל ,טכ .דכ ,זט אי ,ט ןכו .יזע יקובגוב +. 5  .'ק ּואָג <. 1 .זייד .זיטד ,חל ,טכ
 ןכ .יִתְרֶמְְו א"סו :היייד ,ו"'טד .חל הל .בל .זי זט .ט ןכ ,חתפ תַרָמְזְו א"ס +. 5  ,טיייד ,ח'יד ,ז"יד ,זיטד ,י"ד

 בכלב ב רנמ חל ,טכ ,טי \חי .זמ ,אי ןכ .חתפ ףטח ּוהנממראו אייס +.5 ,א"ת ,י"כ ש"ה ,רדי'נק י"ב'ג

 ,ייד .זיד גיד .בל אל .טכ ,דכ ,טי ,זט ,גי ,אי ןכו .יפחד 'פח תלצֶמְב ימלשורי ,יכונת ויו אלמ תולצְמְב
 .ח"יד ,ז"יד ,ז"יטד



 11 חלשב אל 8

 8 ַחּורְבו :שקַּכ ומְלְבאַי נְרֶח חלש ףיטק
 דָנחומְכ ּובָצִנ םומ ּומרָעְנ פא
 9 רַמָא :םֶידבֶלְּב תֶמהַת עפה םיִל
 ימאְלְמִּת לֶלַש קֶלחֶא ישא ףּדְרֶא בא
 ו ּתְפַשְנ זיִדָי ימשירות ירח קיִרֶא ישפנ
 םִִמְּב תִרפשכ ּולְלָצ םָי ומָפּכ חורב
 גג מ הָוהְי םֶלְאַּבו הָכַמְכְדיִמ :םירידא

 -הַשֶע תֶלִהְת אָרְ שָדְקּב רָּדֶאְנ הָכְִמְּ
 ג תי :ץֶרֶא ומָעְלְבִת דִניִמְי תיטנ :אָלַפ
 הוא ָךְָעְב לה תְלְאּג ווםע ףדְסחְב
 + ליה ןוזגרו םימע עְמְש :ףשדק
 ו יִפּולֶא ּולָהְבִ א :תֶשָלּפ יִבָשְי וחֶא
 ונמנ דער ומָוַחאי בָאומ יִליִא םודָא

 6 הָתְמיִא םֶהיִלַע לּפת :ןטְנְכ יבשו לָכ
 -דַע ןבָאָּכ ומדי ףפורו לֶדְנּ דַחפו
 - וז"סע רָמָעְדַע | הָיהְי ףמע רֶבַע
 וז ןוָכָמ ּךֶתְלַחִנ רֶהְּב ומְַטְתְו ומאְבְּת :תינק
 וננִכ ינדא שדקמ הֶוהְ ָתְלְטפ ָךתְבשְל
 19 דעו םלעְל ךֶלְמִ הוה :ףיד
 יִמדתַא םֶהְלִע הָוהְי בשום לישְרֶפְבּ ִּבַכרְב הערפ סוס אָב
 :םיה וב הָשָכִיִב כלה לֶאְרְשי גבו םוח
 גט "לָכ ןאצתו ּהָדָיּב ףתהדתַא ןרהַא תוחֶא הָאיִבְּנה םָיְרִמ 'חֶקִת
 גג הוהיל וריש םירמ םקל ןעתו :תֶלחַמְבו םיִפְתְּב היִרֶחֶא םיִשָנַה
 22 השמ עס :םָיב המ ובְכַרְו סוס האג הָאְויכ
 םיִמָירתְשְלְש ּוָכְַיַו דּושדרְּבְדִמִדלֶא ואו ףוסדםימ לֶאְרְשְידתֶא
 9 םָיִמ תֶּתְשְל ּולָכָי אָלְו הָתְרָמ ּואְבַָו :םִיִמ ּואצְמדאלְו רָבְדִמּ
 איפ :ז'ד ,גיד .א'ד ,גנ ,טמ ,המ .במ ,מ .טל ול ,דל .בל .אל .טכ ,גכ .בכ .זי גי דבל אושב ןכ +
 הייד .זיטד ,ו"טד יד ויד .היד .ביד ,בנ ,גמ ,אמ ,חל ,גל ,דכ .טי ,חי .זט ,אי ,ט ןכ .חתפ ףטח וללְצ
 ןכ + 6 .חיוד ,ז"יד ,ז"טד ,י"ד ,ןיד ,ו"ד ,ה"ד ,גיד ,טמ ,אמ ,חי ,אי ןכ .קספ ו םֶהיִלע א"פ +. 16  .ט"יד ,ח"וד

 תואחסונבו י"כ לכב השוגד 'ק ןכ +. 1  .תינק יללהב + 6 אמ ,מ ,טי ןכו .רסח ָּעַרֶז ימלשורי יללהב
 רננוכ א"פ + גז שיח ,י"ד ,זיד ,ג"ד ,טכ ,זט ,בי .ט ןכ ,הָוהְי א"ס + גז  .ח"יד ,י'ד ,זד ,בל ומ רב סופדה

 /הניגנ אלבו ףקמ דיִּב איס + 9 ,ייד ,זיד ,ויד ,בנ ,במ ,אמ ,חל ,גל .טכ טי חי ,זט .אי ןכ .חתפ ףטח

 .ק אג + א .ייד ,אמ,מ .בלבכ ,טי זי ,אי ןכ
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 השמחלע םַעָה וניו :הֶרְמ ָּמְשדאְרְק ןּכְדלע םֶה םיִרִמ יִכ הָרְּמִמ
 דלֶא ףלשיו ץע הוהי והרויו הָוהְידלֶא קעציו :הָתַשָנהַמ רמאל 5
 דםִארַמאיו :והָפִנ םֶשְו טֶּפָשִמּו קח ול םש םש םיִמַה וקתמיו םיִמַה 6

 םִיִרָצַמְב יִתְמָשְדרָשֶא הָלָחַמַהְדלָּכ ויקְחלַּכ ּתִרמְשְו ויִתוצִמְל
 ּואְבָו :דאפר הָוהְי יג יק ףיִלָע םישָאְדאְל גז

 םָשטחיו םיִרְמִּפ םיִעְבשְו םִִמ תֶניע הָרָשִע םיִּתְָש םָשְו הָמְליא
 -רַבְדַמדַלֶא לֶאְרשַידיִנְּב תָדַעְדִלָּכ ואביו םֶליִאְמ לעסיו :םיִמַהְלִע זט

 ינשה שֶדְחל .םוי רָשָע הָשמַחְב ניס ןיבו םֶליִאְדִִב רָשֶא ןיס
 השמחלע לֶאְרְשייִנִּב תדעדלָּכ ונילוו :םיִרְצִמ ץרֶאמ םֶתאַצְל ל
 ונתומ ןתידימ לארשי יִנְּב םֶהְלִא ורמאיו :רכְדמְּב ןרָהֶאלע %
 םֶחְל ונלְִֶּב רָשָּבִה ריקדלע ַּפְבִַּב םִיִָצַמ ץֶרָאַּכ הוה
 לָהָק"לָּכדתֶא תיִמָהְל הזה רָּבְדִמַהְדלֶא ונְתא םֶתאצְוְְיִכ עבָשְל

 פ יִנָנַה הָשמלֶא הָוהְי רָמאָיו :בֶעְרָב הזה +
 ומויִּב םוידרַבד וטְקָלְו םעָה אָצְו םימשה"ןמ םֶחְל םכָל ריִטְממ

 ונִכַהְו יששה םויּב הָיְהְו :אלדמא יִתְרותְּב ךקיה ונפנא ןעמל 5
 רמאוו :םוי!םוו טקְליִדרָשַא לע הָנָשַמ הָיִהְו ואיִבְיירֶשִא תא 6

 איצוה .הוחי יכ םפעדיו בר? לארשי יִנְּבילְּכְ"לֶא ןרהֶאְו השמ
 יעמְשְּב הֶוהְי דָּבָכתֶא םֶתיִאְרְו רקבו :םיִרצִמ ץֶרֶאמ םֶכְתֶא 7
 השמ רַמאָיו ּונילַע ונולת יִכ הָמ ּוְחְנְו הוהידלע םֶכיִתְנְלְּתִתֶא 5
 עמָשּב עפשל רקפפ םָחָלְו לכָאְל רָשְּב ברעב םֶפְל הוי תב
 ונילעדאל המ ונח וְלָע םנילמ םתאדרֶשא םֶכיִתְָלִתתֶא הוה
 "לָּבלֶא רמָא ןראדלֶא השמ רַמאַ :הֶוהידלע יכ םֶכיְִנְלַת

 יהו :םֶכיִתְנְלִּת תֶא עמָש יּכ הָוהְי ינפל וברק לֶאְרְשַי נב תדע ו
 הָוהְו רֶכְדְמַהְדלֶא ונָפַו לארָשיינּב תֶדעדלָּכדלֶא ןרֶהְא רב
 :ןֶנָעִּב הֶאְרִנ הָוהְי דובְּכ

 לארשו יב תנולתחתַא יתַעְמְש :רמאל השמדלַא הוה רד וג
 דּעְּפְשִּת רֶקְּבְבּו רָטְב ָלְבאּת םיפרעה ןיּב רמאל םֶהָלַא רב
 ןויע :יתבר ו +. 5 | ." ו ליעל ןייע :שגד אלב דמלה רמאל א'ס + =  .נכ ןכ ,יק ולו יתכ נילי א"ם י- 4
 איס +. .גיד ,אמ ,מ חל ,ול .בל ,אל ,טכ ,טי ,חי ,אי .ט ןכו .רפח עמָש יללהב +.5 .ז"כר ןמיס א תוא הרסמ

 ,בכ זי בי ןכ ,קספ אלב איס +. 5 .ק ּונולינ ,'תכ וניל = 5 4110 = .מ ,טכ ,זט ,אי ןכ ,ףקמ אלבו רָשֶא
 איס +.ופ .יייו ליעל ןויע :יפר רמאל איס +. 11 .ק ּוניִלַת ,'תכ ּונולִת . ז .במ ,אמ ,מ .ח כורלובל בל
 .גמ .חל .בל ,זי ,בי ןכ .ףקמ אלבו הנומ ּועְּבְשִּפ
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 וג םֶכְתַו ללֶשַה לעת בֶרְפְב יהיו :םֶכיִהְלֶא הָוחי יג יק םָּפְעדִיְו םֶחְל
 + לַעָּתַו :הָנְחְמל ביִבָס לָטַה תככש הָתָיִה רקבַבּו הָנִחְמַהדתֶא
 "לַע רָפּכַּכ קָּד סֶּפְסְחִמ קִּד רָּבְדִמה יִנְּפדלע הָגהְו למה תָבְבְש
 8 "אל"יכ אּוה ןַמ יחָאדלָא שיא ורמאיו לארשידינב וארו :ץֶרָאָה
 הָיהְי ןַתָנ רֶשא םֶחְלַה אּוָה םֶהְלַא השמ רַמאָיַו אוקדהמ ּעְדָ
 6 יִפָל שיא ונממ וטקל הָוהְי הְוצ רֶשֶא רָבְּדִה הֶז :הָלְכְאְל םֶכְל
 ולָהֶאְּב רשָאל שיא םֶכיִתְשְפִנ רַפְמִמ תֶלְגְלְנל מ .ּוְלְכָא
 1 ודְמָנ :טיעממהְו הָּברַמַה וטקְליו לֶארשי יִנְּב ןָכְדשְעיו ּוחקִּת
 ולְכָאְדיִפְל שיא ריִסְחַה אל טיִעְממַהְו הּפְרִמַה ףידעַה אָלְו רמְב
 "אלו :רקְפ"דע ּוָמִמ רתוידלא שיא םֶהְלַא הָשמ רַמאַַו ווטסל
 םיִעָלּוְּת םֶרַַו רקבדדע וָּפִמ םיִשְנֶא ורתויו הָשמ"לָא ועָמש

 זו יַפָכ שיִא רקבפ רקָפּפ לתא ּוטקְלִיַ :השמ םֶהָלָע ףצקיו שָאְביו
 פ הָנָשִמ םֶחְל וטקְל יששה םויּכ | יקי :סָמְנְו שמשה םחו וְלְכָא
 ₪ רמאָיו :השמל ּודיניו הָדִעָק יִאיִשְנלֶּכ לאבו דָחֶאְל רֶמָעָה יש
 תא רֶחְמ הוהיל שךקדתמש ןותְּכש הָוהְי רב רש אּוַה םָהְלַא
 וחנה ףדעָה"לָּכ תַאְו ולשב ּולָשְבְתְדִרֶשַא תֶאְו ופא ופאתדרָשא
 4 הָוצ רשָאּכ רקבהדדע ותא ּוחיניו :רקְּבה"הדע תַרָמָשִמְל םכל
 5 םויה ּוהלְכִא חשמ רַמאַיַו :וָּבדהְתְיַהְהַאל הָמרְו שיאְבה אלו השמ

 8 םיִמָי תשָש :הָדָשַּב ּוהֶאְצְמִת אל םויה הֶוהיִל םויה תָבשיּ
 וז יעיבְשה םוי יהוו ווב"הְיְהְי אל תָּבש יץיִבְשה "םויבּו והמקלת

 ₪ הָוהְי מא :ואָצְמ אָלְו טקלל םעָהְזִמ ּואְצָי 5
 ₪ הָיהָי יִכ ואְר יתרו יִתוצמ" רמשל םֶתְנַאַמ הֶנָא-דע השמחלַא
 םומוי םֶחְל יששה םויּפ םֶקָל ןתנ אּוה ןכילע תָּכַשַה םקְל ןַתָ
 ו ּתָּבְשִיַנ :יעיִבְשַה םּב ומקְמִמ שיא אציל ּויֶּתְחַת שיִאוּוְבש
 ו עְרָּכ אוהו ןִמ יִמְשתֶא לֶאְרָשְיתיִב ּוָארקִיַו :יעבשה םויְּב םַעָה
 9 רָשֶא רָבִּדַה הָו הָשמ רַמאַָו :שָבִדְּב תחיפַצְּכ מע ןָבְל דג
 ,'קו יתכ .ֶלָשַה ייכ בורב :גל ,בל .בי ,ט ןכ .,יקו יתכ וילשה איס :גכ ,חי ןכו יללהב ןכ .יק וילה +. 5
 .אמ .בל .אל ,טכ אי, ןכ .ףקמ אלבו חנומ הַמ איס + 5 אמ ,טכ ,בכ ,אי ןכ :ּועְדָידאל יִּכ +. 5

 ,גי .בי אי ןכ .יִעיִבָשַה םּויבּו איס +: 5% ,ח"יד ,ויד .היד ,חל ,אל .טכ .דכ ,טי ,חי ןכ ,חתפ סָמְְו א"ס + |

 ןכ .יִתוצַמ רָמְשל איפ + 5 ,אמ ,מ ,בל ,טי .זט ,אי ןכ .הָיְהִי אל <.* ,אמ ,ול ,דל ,בל ,אל .בכ ,טי
 ,מ חל ול דל אל .טכ .בכ .טי חי ,זט .גי .בי ,אי .ט חנומ ןכ =. ₪ ,בָמ .מ ,חל ,דל ,בל .בכ .טי .זי
 המ גמ ,במ ,מל .גל ,בל ,רכ זי ,די ןכ ,הניגנ אלבו ףקמ דיִּב א"ס :ח"יד .זיוד .זיטד ,ייד ,זיד ,ויד ,בנ ,אמ

 איס +. 5 .ח'יד ,גיד .ביד ,מ ,חל ,בל .זט ,בי ןכו אל יִעיִבָשַה יללהב +. 9  .טייד ,היד ,גיד ,איד .גנ .טמ
 .םית .עית .אית ,אמ .בי ןכ ,דנָב
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 וארי ו ןעמל םֶכיִתרדְל תְרָמְשִמְל ּונָממ רַמַעֶה אָלָמ הוה הָוצ
 ץראמ םָכַתֶא יִאיִצוהְּב רָּכְדִמַכ םֶכְתֶא יִּתְלְכָאָה רשַא םֶחְלַהתֶא

 אָלְמ הָמָשזַתְו תחא תֶנָצְנַצ חה ןרַהֶאה לא השמ רַמאו :םִיְרְצמ 3
 רַשֶאּכ :םֶפיִתְרדְל תַרָמָשִמְל הָוהְי ינפל ותא חַגַהְו ןמ רֶמָפָה 4

 ינְבּ :תְרְמְשִמל תָדַעַה ינָפְל ןְרָהִא ּוהחיניו השמ"לָא הָוהְי הֶוצ 5
 תָבְשונ ץֶרָאְדלֶא םָאב"דע הגש םיִעְבְרא מא לְכָא לארשי
 תיִרָשַע רַמֶהְו :ןעְנְּכ ץרא הָצְקלַא םָאּבְדדִע ּולְכָא ןֶָּמַהתֶא
 איה הָפיִאָ

 הָוהְי יפדלע םֶהיִעְסמְל ןיְדרְַדִמִמ ארנב תָרְעלָּבופְסיַ וי
 השמע ָעָה ברו :םָעְה תְתְשל םִיַמ ןיאו ם ו לניו 9

 יִדָמַע ןובירְתחהמ השמ םֶהְל רֶמאַיַו הֶתְשְִ םימ ונְלִּת וראו
 השמ"לע םָעָ ןֶלָיו םיִמל םָעָה םש אמציו :הָוחְידתֶ ןסְנְתִהִמ 5

 דתֶאְו ינָּבדתַאְו יִתא תיִמָהְל םירצפמ סל הָז הָּמְל רָמאו
 הָוה םַעְל הֶשַעַא הַמ רמאל הָוהְילא השמ קעַצו :אָמְצַּכ ינָקִמ +
 * חקו םֶפָה ינפל רבע הָשמהלֶא הָוהְי מא ?ינלק סו טָעְמ דוע 5

 ּדְדָיְּב חק ראַָהתֶא יב תיִכה רֶטִא דמו לארשי ינּזמ' ָךֶתַא
 ּואְצִיו רצ ָתיִכַהְו בְרהְּב רוצה דְיָפַל דמע י ננה :ּתְכֶלֶהְו 6
 ארק :לאְרְש ינקז יניפל השמ ןּכ שעיו םעָה הָתְשְו םִיִמ ונְפִמ 7

 -תֶא םֶתַפִנ לע לארי ו מו הָפמ םוקֶמַה םש
 :ןיארםא ּו 4 - ןהָי שיַה רמאל הוה
 עשּוהיהלֶא השמ רַמאיִו :םֶדיִפְרְּב לֶאְרְשיִרסְע םֶחְלַיַו קלָמִע אָבָּי 5
 שאְר"לע ב יִכְנָא רט קלמעב םֶהָלַה אָצְו םיִשָנִא כ"
 השמ ולדרמֶא ר ל עטיהְי שפר ידי םיִקְלָאָה הטמו הָפְבִגַה ג0

 רשַאָּכ הָיָהְו :הֶע ְ
 ו 1 רב ל ףד חיִנָי רע א

 רוחו ןרהאו ָהיְלְע םשו ּתְחַת ומישיו- ןֶבָאדוהקיו ם םיִדָּבְּכ הקמ =
 - ₪ :שָמְשו = הָנּומָא ויד יהיו דהא הזמו דָחֶא הזמ ויד כמ

 1ר

 ;בֶרָחְיִּפְל ומַעדתֶאְו קֶלָמַעְתַא עוקוהי של 19
. 
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 ,י"ת ,שיה-;נכ :ב* ןכ ,ההַמּו א'ס *<.5  .םיח .ץית ,שיח .הל ,בי ןכ קו יתכ הָנִּת אמ :דַהַבִּת רובס <. ₪
 איס: = 5 .אלְו ןכ .,ינקזמ ּףִתַא חק ] איס < 5 ,יק יִנָלְקְסָי .יתכ ּנְלְקְסּ יעדרהנל ,יאברעסל-ןכ =.+- ,פזת עת"

 ,האטבו:.אי ןכ .ןרָהָאָו אימי<.16 = ד ,תיד גיד ,22 ,המ . םל הל 3ל-/םכ 55 .טי-.בי :ט ןצ אברט
 שה. ₪ "מ. א. ופיתח צע*ת ,שיח ןכ ,ויָדּי=ודָי ליצ +- 11  .םית ,עית .ש"ה .אל .טכ .רב ,גב .בכ ,םי
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 15 ורתי א טד 14-- דד 9

 4 עשה יִנְָאְּב םיִשְו רפפפ ץורְּכַו תאָז בתֶָּכ השמדלָא הָוהְי רָמאינ

 5 ומ השמ ןבַו :םימשה תַחְּתִמ קלְמַע רֶבּותֶא הָחְמָא הָחְמדיִכ
 8 הָוהיִל הָמָתְלִמ חי 'סכְ"לע דָייִּכ רָמאיו :יִפִנ הָוהַי ומְש אָחְקי
 ;רֶד רֶּדַמ קמפ
 פ חי םיהלֶא הָשָע רָשָאדלָּכ תֶא השמ ןתח ןָיִדִמ ןהכ ורָתָי עמשיו
 2 חפינ :םִיִרְצִמִמ לֶאְרְשידתַא הוי איִצוההיִּכ יִמע לֶאְרְשיְלְו השמל
 \ ינש תֶאְו :ָהיִהיִלש רחא השמ תשא הָרפְצתֶא השמ ןח ודתי

 :הָירֶכְנ ץֶרָאְּ יִתיִיָח רג רמָא יכ םשרג דָחֶאְה םש רש ָהינְב
 + :הערפ ברקמ יִנְלצ ירועְּב יּבָא יהלַאדיפ רֶועיִלֶא דָחֶאְה םשו
 5 "רָשֶא רָּבְדִמַהְדְלֶא השמ"לָא ותְשאְו ויְנְבּו השמ ןתח ורְתַי אב
 6 אָב וְרֶתִי ךִנְתְה יִַא השמחלא מאיו :םיהלֶאק רה םָש הנח אּוָה
 ז לחַתְשיַו נתח תארקל הֶשמ אַ :הָמַע ָהְְנְב ינשּו ףתְשאו ףילא
 9 השמ רַפַסְוהַלַהֶאַהיאָבְוםולְשְל ּוהָעְרְלְשיִאילאשיוולדקשמנ
 תדוא לַע םִירְצְמְלּו הערפל הוהי הַשְע רֶשַא"לָּכ תא ּונְתַחְל
 ;הָוהְ םֶלְָ ךְרּדּב םתֶאצְמ רָשַא הֶאְלִתַהלְּ תא לארשי
 9 וליִצה רָשֶא לֶאְרשיִל הָוהְי הָשָעדרשַא הבוטַה"לָּכ לע ּורָתָי דחו

 גט ךימ םכְֶא ליצה רָשַא הָוְי ךורכ ורתו מאיו :םיִרצמ מ
 :םִָרָצְמִדדַי תחְּתִמ םֶעָחתֶא ליצה רשא הָעְרפ ךָיִמו םיְרְצִמ
 גג ּודָז רָשָא רָבְּדַב יִכ םיִקלֶאָקְדלָּכִמ הָּוהָי לוָדְנהיִכ יתְעַדְי הָתַע
 ןרַהֶא אבו םיהלאל םיִחְבְּ הלע השמ ןתח ורָתִי חיו :םֶהיִלָ
 :םיקלֶאה ינפל השמ ןֶתחדםְע םֶהְללָכָאַל לאש ינקזולָכו

 1 זאפ

 יד ויד ,גיד .בנ .אמ ,מ .ול .דל .בל .דכ ,גכ .בכ ,זי ,בי אי ןכ ,לוגס רֶכָז א"ם 5. + .ק ּחָמ < +

 הל .הל .דל .גל .בל .אל .ל .טכ ,דכ ,גכ .בכ .חי .זי.די ,בי .אי ,ט ןילמ ןירת ןכ +. 46 .ח"וד .ז"וד ,ויד
 ,טיוד .ח"וד .ז'יד .זיטד .ו"טד ,ייד .זיד ,וזד ,ה"ד ,דיד גיד .ביד .איד .גנ .בג .טמ ,המ .גמ אמ מ .טל ,חל

 .הָי םָנ ל"כו :יאברעמל ןכו ,במ טי ,זט ,גו .א ןכ .אדח הלמ הָיְסַּב תצקמב :יאחנדל ןֶכו

 ןיפיסומ םיזנכשאו ,םיררפסה גהכנמכ ג" קוספ דע 'א קוספ 'ו ןמיס היעשיב תומ תנשב הרטפה + + 72
 רבדמב ןייע :עיבר עַמְשּיַו יניס +. + ,'ו 'ה קופפ 'ט ןמיסו 'ו קוספ דע יא קוספ 'ז ןמיס היעשיב זחא יִמּיִב יהי

 ,ם .א .עיברב ןכ +. 5 ,ול .בל ,אל ,טכ .ט ןכו . ,אלמ ינליִצִיו יללהב >- + ,םָיְרִצִמ ץֶרָאַמ ריבס +. + .'א איָּב

 ,ק"ז אטשפ .רָפְְמַהְהַלֶא אס :ויד היד ,גיד ,איד ,בנ .טמ ,המ ,גמ ,מ :טל גול .גל .בל אל .טכ .דב
 ,דבל ןוטק ףקוב רָּבְדַמַהדְלֶא איפו :נְנ .אמ .םי .אי ןכ .רָבְדִּמּהְלָא וא ,ח"יד .ז"יד ,זיטד .י'ד .זיד ,חי ,זש ןכ
 ,ע"ת .ש"ח הָּנַה +. 6 .,לודג ףקזב נוט הילע רסמנו טייד .ןכ .רָּבְדַּמַהְִלֶא תצקמב :םמ חל .הל בפ .זי ןָכ

 ,חל .בל ןכ ,רסחד רסח תלא א'סו :ש"ח ,א ןכו תודא ימלשורו ,יללחב ןכ +. 5 .ִב ח"מ תישארב ןויע :פיח
 ,מי חי .זט .די ,גי .ט ט ןכו ,קיז וחיריב ןכ + 19  .סית ,ע"ת ןכ .'קו 'תכ םֶליִצַה א"ס :םֶליִצָה ריבס ,ז- 9 , ,גיַד

 .במ .אמ ,טל .דל :גל .בל אל .דכ .זי .אי .א ןכ ,עובה הוו איס :איד ,בנ ,טמ ..גמ ,מ .חל ול ,טְכ
 .ט"יד .ח"יד ,ז"יד ,ז"טד ,ייד ,ז'ד ,ויד ,גיד ,גנ ,המ
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 השמדלע םעָה דמעיו םַעָחְתֶא טפשל השמ בָשיו תְרָחַמִמ יהיו 5
 הָשע אוָהְ"רָשָאלּכ תֶא הָשמ ןתח ארי :בֶרעְהְדפ רֶקְּבַהְדְִמ 4

 הֶתַא עודמ םָעְל הָשע הָתַא רֶשא הוה רָבְּדַההַמ רָמאַו םעל
 השמ רַמאָיַו :ברעהדע רָקְּבִדְמ ּיִלַע בַצְנ םַעָהלֶכְ ףּרבְל בשווי 5

 אָּב רָבְּד ברל הָוהיהיכ :םיִהלֶא שררל םַעָה ולא אָבְיחיִכ ונְתַחְל

 -תֶאְ םיִחלאָה יִקְחְתַא יִתְעדוהְו והער ןיבו שיא ןיכ יּתְטפָשו ולא
 :השע הָּתַא רֶשֶא רֶכִּדִה בוטדאל ויִלֶא השמ ןתח רַמאַיַו ויתרו וז

 רָבִּדַה ךֶּמִמ דָבְכדיִּכ ךִמַע רשא הוה םַעָהְדסנ הָתַאִנ לבת לָבָנ 5
 םיִקְלֶא יהיו ךצעיא ילְקְּב עמַש הפ :ךִדְבְל והָשַע לכּותדאל ו

 םיִרָבְּדִהדַתֶא הֶּתַא תאָבְהְ םיהלֶאָה לּומ םֶעְל התא הָיָה ךמע

 תעדוהו תרותההתֶאְו םיִקְחַהדתֶא םהְתֶא הָתְרַהְזִהְ :םיקלֶאָהדלֶא 00
 הוחת הֶתַאְו :ןושעי רש הָשָעְמַהדתֶאְו הָב וכלי" ךרדהדתַא םֶהָל ו

 תמש עַצָב יִאְנָש תֶמָא ישְנַא םיקלָא יִאְרְי לוחדישְנַא םֶעָה"לָכִמ
 וטפשו :תרשע ירשו םישמְח יִרָש תואמ יבש םיִפְלַא יִרָש םהלע א

 רָבּדַהלֶכו ךילא ואיִבִ ילדה רבה היהְ עלָכְב םַעָהתֶא
 הוה רֶָבְדִהתֶא םִא :ךֶּתא ואשנו ךילעמ לקהְו םֶהְדּוטְפשי ןָמקה 3

 אבי ומכְמלע הָּוַה םַעַהלּכ םנְו דמַע ספה םיחלא ּףּוצְו השעת

 רמבו :מֶא רע לָּכ שעו נתח לול המ עמשיו :םלְשְב
 יִרָש םַעָהִרלַע םישאר םֶתא ןתִיַו לֶאְרָשְדלָּכִמ לימדישנא השמ

 םָעָהתֶא יטפשו :תרָש יִרָשְו םישמָח יִרָש תואמ יִרָש םיִפָלֶא 5
 ןטקה רֶכְּדה"ַלֶכְו השמדל ןואיִבְי השקה רָבִּדִהתֶא תעלֶכְּב

 :וצראדלֶא ול דליו ונְתַחהתַא השמ חַלשיַו :םֶה וטופשי לז
 ואב הוה םויּכ םירצמ ץֶרֶאְמ לֶאְרְשיינִּב תאצְל ישילשה שדחב שי

 רּבְדִמִפ ונח יניס רכְדִמ ואביו םידיפרמ ועסיַו נס רכדמ 9
 וילֶא אלקיו םיִהְלַאָדלֶא הָלָע השמו ּ:רֶהִה דג לֶאְרְשי םשדחינ +

 :לֶאְרְשִי נבל דיִגִתו בקע תיִבָל רמאת הָּכ רמאל רֶהָהְְוִמ הוה
 םיִרְָנ יפנכדלע םֶכְתֶא אָשִאְו םיִרצמְל יִתיִשְע רשא םֶתיִאַר םֶּתא +

 .ש"ח ןכ :ּואָּב = ָאָּב ל"צ +. 16  .םית שיח ,בי ןכ .דַעְו א'ס + 14 .פית ,שיח ,ג'ד ני ,בי ןכ .דעְו איס <
 .טמ .במ אמ מ ,גל .בל .טכ ,בכ זי בי ,אי ןכ .ריבת הָתַא א'ס +. 6 .ץית ןכ ואבו וא :סית
 "יד .זימד .ייד .זיד ,ויד ,גיד בג אמ .מ .בל אל ,טכ ,דכ .בכ ,חי ,זט ,אי ןכ .עיבר המ א'ס +. 9
 יסית ,ע"ת .ש"ח ,םי ,בי ,ט ןכ ,יִרָשְו א"ס +. 21 .ם"ת ,ע"ת .ש"ח ,גכ ,בי ןכ וכלי דרָשֶא א'פ :הגומב ןכ +. 9 .ת"יד
 ןכ ,םָרְצְמְב אס + + .גיד .,חי ,ט ןכו ,רסח םֶדיִפְרָמ ימלשורי ,יללהב ןכ < 5 0" | .םּג ריבס + ₪
 ,בל רב גב בי
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 5 "תֶא םֶּתְרַמְשּו יִלְקְּב עָמְשִת עומָשְדִא הפו יִלֶא םֶכְתֶא אָבָאְ
 < םָתַאְו ץֶרָאָהְילָּכ יִלדיִּכ םיִמעָהְדלֶּכִמ הָלְנָפ יל םֶתיִיִחְו יִתיִרְּב
 רבת רשֶא םיִרָכִּדִה הָלִא שודק יונו םיִנַהְּכ תָכְלִמִמ יִלּיִהֶת
 ז םָהיִנְּפל םֶשָיו םַעָה ינקזל אָרְקיו השמ אביו :לֶאְרְשי יִנְּבְדלֶא
 חי םעְקלָכ ונעו :הָוהְי ּוהָוצ רש הָלאָה םיִרָבדהלְּכ תא

 <ד ד ד

 םַעָה יִרְבּדתֶא הָשמ בשיו השענ הוהי רָּבדרֶשַא לָּ ּורָמאיו
 לדה

 י נעה בעְב ףילא אב יִפנָא הנה הָשמחלא הי רמאנ :חָהְְלא
 השמ ךגו םֶלשְל וימי בינו מ יִרְּבדְּב םָעָה עמשי רובע
 ו םֶעָהִ"לֶא ךְל הָשמדלָא הָוהְי רמאַו :הֶוחְיילֶא םָעָה יִרָבדִדתֶא
 וג ישילשה םויל םיִנּכנ וָחְו :םֶתלְמש ּסְּבַכְו רָחְמּו םוֶיִה םּתְשדקְו
 ופ ָתְלַּבְנהְו ניס רהדלע םָעָחלָכ יניעְל הָוהְי דָרְי ישלשה וב
 "לכ ּוהָצְקְּב ענו רֶהְּב תולַע םֶכל ּורָמָשה רמאל ביִבָס םעָהְדתֶא
 3 הָרָיי הלוא לֶקֶסִי לוקְסדיּכ די ופ ענתדאְל :תמוי תומ רָהְּב עגנה

 :רָהְב ּולָעַי הָמַה לפיה ךשמְּב הָיִחְי אֶל שיִאְדֶא הָמַהְּבםִא
 4 :םֶתְלְמְ ּוסְּבַכַיַו םָעָהרתַא שדקיו םָעָקְלֶא רֶהָהִמ השמ דָרָי
 5 :הָשאלֶא ּושְנִתַלֶא םיִמָז תשְלשל םינכְנ ּיָה םֶעָחְדלֶא רָמאַ
 6 דַבכ ןנֶעְו םיקְרְבּו תלק להו רקבה תי ישילשה םּויְב להו
 :הֶנִחְמְּב רֶשֶא םַעָהְדלָּכ דֶרָתַנ דֶאְמ קָוַח רָפש לֶקְו רֶהָהְלַע
 ל ּוָבְצְיִתִיו הָנֶחְמַהְְמ םיָקלֶאָה תארְקל םַעָהְדתֶא הָשמ אוי
 18 הָוהַי ויל דרי רשָא יִנָּפמ לכ ןשע יניס רֶהְו :רֶהָה תיִּתְחַתְּב

 אי לוק להְְו :דֶאַמ רָחְְלָּכ דר שה ןשּכ נָטִפ לע שָָּב
 א דַרו לקבע יִללאְָו רפדי העמ אמ קו ךלוה רָפשַה
 שאְר"לֶא השמל הָיהָי ארְקיו רֶהָה שארדלֶא יִניִס רהדלע הָוהְי
 גג ּוסרָהְיְִפ םַעַב דַעָה דָר השמחלֶא הי רָמאַיו :השמ לעיו רֶהָה

 א הָוהְיילֶא םישָגה נחכה ג גבר ממ לנו תואר ההיא
 5 לכוידאל הוהְוילֶא השמ דַמאְו :הָוהְי םֶהְּב ץֶרְפיְּפ ישָדְקַתְ
 "תֶא לבנה רמאל ונפ הָתְלַעַה הָתַאיכ נס רה"לֶא תֶלַעְל םֶעָח
 94 ןְרַהָאְו הָּתַא תיִלעְו דרזךל הוי וילא רַמאיו וּתְָשדְקְו רֶהָה

 רּובעְב איפ + 5 .גיד ,בנ .במ ,מ .בל ,אל .טכ ,טי ,חי .די ,אי ןכו .רפח עמש ימלשורי ,וללהב ןכ +. 5
 ,בל .זט ,בי ןכ ,אלמ רֶפּושַה איס + 9 .יק ורָי +. 85 .חייד .זיטד ,ויד ,גיד ,אמ ,מ ,טכ .בכ ,אי ןכ .עיבר
 הָתַָעָה איפ <. ₪ .גיד .חל ,בל ,טי ,די ,בי ,אי ןכו .אלמ תולעל ימלשורי ,יללהב ןכ + 5 .גיד .במ מ
 תייד .זייד .זיטד ,ויטד ,י'ד .זיד ,ויד ,גיד ,טמ ,במ ,אמ .מ ,חל ,דל בל ,אל .בכ .ט ןכ .ץמק
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 :םב"ץְרפּפ הָהְוהלֶא תלעְל סרה םָעָהְו םיִגַהְפהְו מע
 םיִהְלֶא רדיו :םלֶא רמאיו םַעָקְדַלֶא הָשמ דָרְו ב

 ףיקלא הוה יִכְָא :רֶמאַל הָלְאָק םיִרָבְּדַהְלָּכ תֶא
 םיקלא ךל הָחְיְדאל :םיְִבְע תיכמ םיִרְצמ ץֶרֶאמ ףיתאצוה רש 5
 ! םימשכ רשא הָנמּתלְכְו לספ ָךְלְהֶשַעְתדאל נפל םיִרחֶא +
 דאק :ץֶרֶאְל תחתמ | םימּב רשאו תחתמ ץֶרַּכ רשאו לעממ 5

 דקפ אָנְק לא ךיָקְלַא הוי יְִנִא יּכ םֶדָבעִת אלו םֶהָל הוחתשת
 דַפַה הָשָע אנשל םיעברדלעו םיעלשדלע םיִנְבִלַע תַבֶא ןופ <
 אשת אל :יִתְוצמ יִרָמְשְלּו יִבַהֶאְל םיִפְלַאל ז

 "תֶא אָשְידרֶשֶא תֶא הָוהְי הני אל יִּכ אושל דיָהלֶא הָוהידםשדתֶא

 :אועל יִמְש
 דלָּכ תיִשְעְו לבַעְת םימָי תשש :ושדקל תָּבַשה םנתֶא 'רוקז |
 דלָכ,השָעְתדאל ףיִהְלֶא הָוהיל \תָּבש יעיבשה םויו ֶתְכאַלְמ וס

 רש לרגו ךפמהבו ףתמצו ףדבע ךפבו נבו | התא הָצאָלְמ
 דתֶא ץֶרָאְהְתֶאְו םימשהדתַא הָוהְי הֶשָע םימיתשש יִּכ :ִךיְרָעָשּב
 הָוהו ךרּכ ןפדלע יעיִבָשה וכ חנו םּכְרָשאלָּכתֶאְו ה

 ןב %*-י-ו

(.8.8 6.4 

 תגוספותגם = יאברעמ
 רמאל הלאה םירבדה לכ תא םיהלא רבדיו

 סוס ץֶרָאס ףיִתאַצּוה רָשָא יִּהלֶא הוה יכָא =
 :כָפִלע םיִרחֶא םיהלָא ְָל הָוְהואל ודב תב

 לעממ סימָשּב רָשא הָנמְּתלֶכְו לָסָפ ּתְל הָעתהאל ג
 דאל :ץֶרָאָל תחתמ סיב רָשֶאו תַחִתִמ ץֶרֶאְּב 3

 לַא ימלא הוה יבא יִּב סדבעַת אַלְו פַהָל הוהִּמשת
 םיעּבְרלַעְו םישלש-לע םיָּבלע תָלָא וע דקפ אָּנק

 :יִתְצַמ ירָמשְלּו יִבָהאָל םיפָלָאל דָסַח הָשְעְו :יִאְנשְל +
 אָל יִּכ אָוָשַל ףיִהְלֶא הָוהְיסַשתֶא אָשַת אֶל | *

 :אָוָשל ומְשתֶא אָקִנ-רָשא תֶא הָוהְו הק
 רבע 'םיִמָו תָשש א:ושקֶל תָבשַה םדתֶא רכז
 הוהיל תָבש יִעיִבָשַה ויו  :תְכאַלְמלְּב הישע

 ְַּבּו ףנבו | הָּמַא הָכאָלְמלְּב הֶלְעתִראל ףיִהְלֶא
 יִּכ :ףיִרעָשְּב רֶשֶא ףְרגו ְמְסָהְבּו ָתְסָאו הדב

 -תֶא ץֶרְָהְתֶאְו םִיִמָשַהתֶא הָהְי הֶשע םיִסְודתַשָש
 - רב ןפדלע יִעובשה סו הנו סָּברֶשַאדלָּכדתֶאְו סמ

 םגטזוסתוגמ = יאחנדמ

 רמאל הלאה םירבדה לכ תא םיהלא רבדיו

 םיָרְצִמ ץֶרָאס ףיתאצוה רשא ףיִחלַא הָוהְי יא = +
 יִפָּפדלע םִרְהֶא םילא ףָלהיְַו אָל :םיִדָבַע תיבמ *

 לעפמ םָיְמָשַּב רשֶא הָנּמְּמלֶכְו ו ל לשעת אֶל
 -אל ץֶרָאָל תת \ סופּב ָשאו תחִממ ץֶרָאְּב רָשַאְ
 לא יקל הָוהָי יפְָא יִּכ פדָבַעְת אלו םָהָל הְוחִּמְשַת
 םיעּברדלעו םישלש-לע סבל תֶבָא ןוע דקפ אְָּק
 :יִתיִצְמ יִרָמשלּ יבָחאָל םיִפְלָאל למ הָלִִו אנשל

 אֶל יִּכ אָוָשל ףיָהְלַאדהְוהְי םש-תֶא אָקַת אָל
 :אָוָשל יִמָש-תֶא אָעְיִרָשֶא תֶא ָוהְי הק
 ּףבַעּת םיִמָּי תָשַש ושצקְל תֶפשַה םּוידתֶא רכז

 הָוהיל ו תָּבַש יִליִבָשַה .םָּו ףֶּתְכאַלְמלּכ ישע
 ְּתכּוְְּכו התא הָפאָלְמְלָּכ הֶשַעְת אָל ףיהְלֶא
 יִכ ףיִרעָשְּב רֶשָא 'ףרגו ִּמְמַהְבּו ףתְמאו ףדבע
 -תֶא ץֶרָפִָתֶאְוםמשהתֶא הוה הָלָע ימָויתָשָש
 ףֶּב ןפדלע יִעְובְשה וב חכו סָבדרָשַאלָּבדתֶאְו פה

 .בל :טי בי .אי ןכ בע איפ + 9 + = .בל ,די .ב ,אי ןכו ,אלמ תּולעל ימלשורי ,יללהב ןכ <.
 .ס"ת .ץע"ת ,י"כ י"ת ,י"כ א"ת .י"כ ש"ח ,אל .דכ .בי ןכ .התֶאְו איס +. 11  ,י'ת ,אית ,ו"ד ,מ חל
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 2 ףיִבָאתֶא דב :והשדקיו תָבשַה םויתֶא
 ןתנ הלא הָוהְיְדרָשַא הָמְדֶאַה לע יִמָי ןּוכרַאְי ןעמל ּךָּמאתֶאְ
 13 אל :ףאנת אל :ָחצְרִת אל :ךְל

 4 דָמָחַת אל :רקש ךע טרה הנעת"אל :בָנְנִּ
 ורושו תָמָאְו ודבעו ער תשא דמחתדאל ףער תי
 :דערל רשא לָכְו ורמָחו
 5 "תֶאְורפשה לוק תֶאְו םדיִּפְלַהדתֶאְו תלוקהדתַא םיאר םעָלֶכְו
 6 השמדלֶא ּורָמאיו :קחרמ ּודְמעיו ושָנַיו םַעָה * ארינ ןשַע רֶהָח

 :תומָנְפ םיִהְלֶא ונפע רפדידלאו הָעְמָשִנְו וָמַע התא"
 וז אָּב םֶכְתֶא תוָסַנ רובעבל יִּכ יאריתדלא םָעָקְדלֶא השמ רַמאַיו
 :ּואָטַחַת לב םֶכיִנָפד לע ותָאְרי הָיַהְִת רובע םיְלֶאַ

 9 רמאת הפ ה הוה רמאוו "ניל

 עפ אל :םֶכְמַ יִּתְרָּבִד םימָשהְֶמ יִּכ תיאר םַתֶא לֶאְרְשִי דלא
 גג הָמְדֶא חַבַזמ :םֶכְל ושעת אל בָהָז יקלאו ףסֶס יהְלֶא יִתִא ןושעת
 -תֶאְו ָךְנאָצתֶא ּךיִמְלָשדתֶאְו ףיִתְלָעתֶא ויִלָע ּתְחְבְו *לדהֶשַעְת
 :ףיתְכרְבו ףילא אּובָא ימָשדתַא ריִּכְוא רֶשֶא םוקָמה"לֶכְב רְּ
 פנה ברח יִכ תיִנְהְתֶא הָנְבִתִראְל ילדהַשָעִת םיִנָבַא חמא
 5 הָלְנְתִאק רשא יִחְבְומדלַע תֶלָעַמְב הלעת"אלו :ָהָלְלְחְּתִו ָהיִלָט
 :ויִלָע ורע

 בםגטקוסמוגמ = יאהנדמ תג!60 2885 =- יאברעמ

 5 ףיִבָאדתֶא ךבפ | | :והָשִקיו תָבשה םּוודתָא הָיהְו 9 ףִבָאְתֶא ךִבִפ | | :ּוהָשּדקְוו בשה םוודתֶא וה
 הָוהְירֶשָא הָמְדָאָה לע .ִיִפָי ןוכראי ןעפל ףמאתֶאְו = הָוהְודרָשָא הְָדַאָה לע ימי כרי ןעמל ףּמַא"תֶאְ
 אל :ַל ן הלא וו אל :ָל ןתכ הלא
 ז אָל :חַצְרִּת אֶל הַצרת

 אֶל :ָאְנִּמ | אָל ףאנת
 9 אל :בֶָנִּת | אל בנְנֶת

 טאל :רקש דע ףערב הנעת ואל :רֶקָש דע ָדִעְרְב הנעת
 -אל ּדְעָר.תיִב דָמָחִת | דאל ּףעְר תיַּב דֶמְחַמ

 לָלְו ולמחנ וךושו ותָמִאְו יבְבעו ּףָעַב תַשֶא דטְחַת | לָכְו ורטָחְו יִרּושָו ותְסָאַו וצבעו ףער תֶשֶא דמֶחַה
 *צה "יצבה

 :ףעהל רשא יעל

 .יאברעטל ןכ ,דחא קוספ ןתעברא +-13 .ח"יד .ז"ד ,ג"ד חל .ול .בל .אל .טי .זט .בי ,אי ןכ .אלמ ןּוכיִרָאְי א"ס +8

 .עית ,ש"ח ןכ ,םעההלכ ּואְרִיַו לינ +. 15 .ח"* 'ה םירבד ןייע :ע"ת .ש"ח ,רדינק י"כ 'ד ןכ ,ודבעו ּוהַדָש אס +4

 .ביד ,א'ד ,הנ .גנ .אנ ,חמ ,המ ,נמ .במ ,טל ,ול .טכ ,בכ ,חי ,זי זט .בי ,אי א ןכו .ירצ הגומב ןכ +. 6

 .מ .חל .דל .גל .בל .אל ,גכ .טי .גי .ט ןכ לוגס רָבַּב איס :טיוד .ח"וד .זייד .זיטד ויד ,זיד ,היד .גיד
 ,איעג תלָעְמְּב א"ס :וחיריב ןכ +5 ,םמ .ול ,אל ןכ /אגרד רָבַדָילאו א'ס +. 6 .ו"טד .ויד ,בג ,טמ אמ

 .חייד .זייד זיטד .ייד זיד ,אמ חל .בל ,אל .טכ ,טי ,חי .זי ,זט .בי .אי ןכו
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 ישרפ שש ירָבע דָבָע הנק יכ :םינפל םיִשָּת רשא םיִמּפָשמַה הָלֶאְו א 5
 פנְב אָבְי ופנכ"םא :םנח ישפחל אצו תעְבְשפו דָבַעי םיִנָש 5
 ולדְִּתִי ויִנדֶאדְמִא מע ּוָּתְשא הֶאְצִיו אוה השא לַעַבםִא אי +

 הינדאל הַָהְת הידליו השאה תב וא םינְב ולדהְרֶלְו הֶשא
 -תֶא יִנדְֶדתֶא יִּתְבַהֶא דָבַפִה רמאי רַמָאְדסִאְו :יפִנְב אצי אּוהְו

 םיִהְלֶאָהְדלֶא נד ושיִגהְו :יִשפח אָצִא אֶל .ִנְפתַאְו יִתְשא 5
 עצרמפ ונְוָאדתֶא ויִנדֶא עַצְרְו הזּוָמַהְדְלֶא וֶא תֶלְדִההלֶא ושי

 הָמָאְל יִתְּבְרתֶא שיא רכְמייִכְ :םֶלָל ודב
 ּהָדְעְי אלדרָשַא ָהינדֶא ניעּב העְרְ"סא :םיִדְבַעִה תאְצְּכ אָצַת אֶל <

 נְבְלְַאְו :הָבודְנְבְּב הָרְכְמְל לשמאל יִרְכנ םעְל הָדְפָהְו
 ּהָראְש ילדחקו תרֶחאדםַא :הָלְדהָשַעְי תּנָּבִה טָפְשְמְּכ הָנְָעְי ו
 הָאְצַו הל השעְי אל הָלֶאְַשְלָשדִִּאְו :שָרְגי אֶל ּהָתְנְעְו ּהָתּוסָכ ג
 רֶשֶאְו :תָמּוי תומ תָמְו שיִא הכמ :ףַסָכ ןיא םנְח 8

 םּונָי רשֶא םוקָמ ףֶל יִּפְמְשְו דיל הָנא םיִהְלֶאְהְו הָדָצ אָל
 הָמְרְעְּב יִנְרָהְל והערדלע שיא דודיו :הָמְש

 וִמִאְו ויָבָא המ :תּומְל ונָחְקּת יחְּבְזִמ םעַמ 5
 תומ ודָיְב אָצַמְנְו וְרְכִמּו" שיא בָנְ :תַמּוי תומ 6

 יִכו :תַמּוי תּומ יִמְַנ ויִבָא ללקמי :תַמּוי 5
 תִמָי אָלְו ףְרְָאְב וא ןבָאְּב והעְרחתַא שיִאדהָכִהְו םיִשָנִא ןֶביר

 -תֶא שיא הָכִידיִכו :אפרי אפרו תי יִּתְבַש קב לס
 םוידפא ךא :םקני םֶקָנ ודי תחֶּת תמו טֶבשב לתֶמָאדתֶא יא ודָבַע גג
 צְנַיכ :אּוה ּפְסַכ יִּכ םקָי אָל דָמַעַ םימּוי וא ₪

 שני שנע ןוסָא הָיְהְי אלו קידקו צו הרה השא ופְנְ םישנ
 .ויכו ה"כ קוספ ג"ל ןמיסו ב"כ קוספ דע 'ח קוספ דיל ןמוס הימריב ךלמה תרכ ירחא הרטפה +1 ?אכ
 .הל ול .גל .בל ואל .טכ ,טי ,חי .זט ,גי ,אי ,א לוגס ןכ + +  .םית ,ע"ת ,רד"נק י"ב יב ןכ ,הםָאְנ איס < +

 :ת"וד .ז"וד ז"טד .ו"טד ,ויד ,זיד ,ויד .היד ,גיד .ביד ,הנ ,דנ ,ננ ,בנ ,אנ ,טמ ,חמ ,המ ,נמ אמ מ .טל

 בל :טב .רכ ,חי .זמ .בי .ט א ןכו .יפר יללהב ןכ +. + .ט"וד ,איד ,במ .דל .בכ זי .בי ןכ ,ירצ -ןַמַָי א"ס

 ןכ .דמלה שוגד ול איס :טיוד .ח"וד ,ז"יד .זיטד .ויד ,גיד ,הנ .ננ .בנ .אנ .טמ .חמ .המ ,גמ .מ ,טל .רל
 :ז"ע ןמיס ל תוא הרסמ ןייע ,'ק ול +8 .ייד ,זיד ,היד ,איד ,במ ,אמ חל .ול .בל ,אל ,בכ ,םי .זי ני אי
 אמ ,חל ,בל .טי .זט .ני ,בי .אי מ ןכ .'קו יתכ אל א"סבו :רית .ע"ת ,אית ,רדינק ייכ 'ה ןכ .'קו 'תכ ול איס
 :עזת ,אית ןכ .ורכמו לַאְרְשַי יִנָבַמ שוא לינ + 16 = .םית ,ע"ת .ש"ח ,רדינק ייכ דיי ןכ ,הםָאָו אס +. 10 שיח
 ןכ ₪ ויד ויד ויד ,גיד ,במ ,אמ ,הל ,בל ,אל .דכ ,בכ ןכ .ץמק םקי איס +. .'ז דיכ םירבד ןייע
 .ייד .זיד ,גיד .במ ,חל ,חי ,בי ,אי ןכו .רסה שנע יטלשורי .יללהב
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 5 היְִי ןוִסֶאְםִאְו :םיִלְלְפַּ ןֶתְנְו הָשאָה לעָב ייִלָע תיִשָי רָשַאּ
 3 די תחת דָי ןש תחת ןָש ןיע תחת ןיע :שפנ תחת שנ הָתַתנְו
 5 תחת הלובח עַצַפ תַחֶּת עַצפ היוְּכ תַחֶת הִיוָּכ :לֶנְר תַחֶּת לָנֶר

  ןיעדתַאדוא וִדְבַע ןיעדתַא שיא הָכַידיְִ :הָרובַח
 וז ןשדוא ודְבַע ןשדםאו :יניע תחת ונְְלשְי ישפסל הקַחשו ותְמַא
 :נָש תחת ּוחְלשְי ישפחְל ליפי ותְמָא
 8 אָלְו רושה לֶקָפי לוקס תמו הָשֶאדתֶא וא שיִאדתא רוש חַנייִכְ
 9 לָמִּתְמ אוה חְננ רוש םָאְו :יִקָנ רושה לעכו ורָשְּבדתֶא לָכָאְ

 רושה הָשא וא שיא תיִמִהְו ְרְמְשַי אלו ויִלָעְבַּב דעוהו םשֶלש
 גט לקפ 'שפנ ןידפ ןתְנְווילָע תשוי רפְּכְ"ִא :תֶמוי ויִלעְּבדסִנְו לָקָפ
 ו ול הָשעְי הָזִה טפְשמּכ חש תבדוא חנו ןבדוא ויִלָע תָשּוירְשַא
 9 ויקדאל תי םיִלָקְש םישלָש ףַסָּכ הָמֶא וא רושה חנו דָבְעְימַא
 38 הָרְכידיִּכ וא רוב שיא חָתְפיְדיִכְ :לֶקָפִי רושַהְ
 % םלַשְי רובה לעַּב :רומַח וא רוש הָמְשלּפְנו ונָפַכְי אלו רב שיא

 ₪ ףעדיכְו :ולדהְיהְי תָמַהְו ויִלְעֶבִל ביִשָי ףסּכ
 דתֶא ּוַצָחְו יחה רושההתֶא ּורְכְמּו תַמָו ּוהָעְר רושדתַא שיא-רוש
 % לוָמָּתִמ אוה חָנְנ רוש יִּכ עדונ וא :ןּוצָחִי תָמַהְדתֶא םנְו ופְסּכ

 תָמַהְו רושה תחת רוש םֶלָשְי םלש ויִלְעְב נְרְמְשָי אלו םשְלש
 זז א וחְבִטּו הקדוא רוש שיאדבְנָע יִ :ּלדהְוהְ
 :השה תחת ןאָצ"עַּבְרַאְו רושה תחת םלשי רֶקְב הָשִמָח ורְכְמ
 בָּכ הָתְרְִֶא :םיִמָּד ול ןיא תֶמְו הָּכַהְו בנה אָצמְי תָרתַחְמּכִדַא
 :ותְבְְנּב רָכְמִו ול ןיאםַא םלשו םלש ול םיִמד ויִלְק שמשה
 םייח השדדע רומָחְדדע רוָשמ הָבְנְגה ודָיְב אָצְמִת 'אַצְמַהיםַא

 + םֶרְכ"וא הָרָש שיִאדרָעְבַי יכ :םֶלַשָי םִיְנָש
 .אמ ,חל ,אי ןכ ,ילמד ילמ םיִליִלְפַּב איס :ג'ד,טכ ,טי חי ןכו ,יינת דוו רפח םֶליִלְפִב יטלשורי ,יללהב ןכ <. ₪
 .סית .ע"ת .י"כ א"ת ,בי ןכ ,דםָאְו איס + ₪ גיד ,בל ,בכ ןכו .אלמ לומְּתִמ ימלשורי .,יללהב ןכ +. ₪
 ,גל .בל .אל .דכ זי .גי ,בי ןכ .חתפ חַּגָי א"ס +. 9: ,רדיינק י"כ יד ןכ .'קו 'תכ לַכְּב איס :לכְּב ריבס +. ₪

 ןכ .אלמ רוב איפ +. 5%  .אל ,דכ ,חי ,אי ןכו ,רסח רפ יללהב = 85 .ייד .זיד .זיד במ אמ ,חל .ול
 .רל .אל .טכ .דכ .גכ .בכ ,טי ,חי ,אי .א השוגד ןישה ןכ = 8 גיד ביד ,בל אל ,דכ בי .ט
 ןכו .רסח לַמּתַמ ימלשורי ,יללהב ןכ + %  .חייד .זייד .זיטד .ויד ,היד ,הנ ,דנ ,גנ ,אנ ,חמ .אמ .טל ,חל
 שח ,אל ןכ .יִבְו א"ס +.גז | .ת"יד ,ז"יד ,ז"טד ,גיד ,המ ,במ ,מ ,חל .אל .דכ .גכ .טי ,חי .בי ,אי .מ

 .גי .ט .א הניגנ אלבו ףקמ ןכ +.  .בכ ,טי ,זי ןכו ,יקובנזבו יללהב ןכ ,ץמק דבְנְגָו א"ס +. ףז  .סית ,עזת
 ,גיד .איד .הנ .דנ ,גנ .בנ .אנ .טמ .חמ .המ ,גמ .במ .מ .טל ול ,דל .גל .אל .טכ .דכ .בכ טי .חי .זי
 .ט"יד הייד ,ז"יד זיטד ,ייד ,זיד ויד ,אמ .חל .בל ,זט .בי .אי ןכ ,ףקמ אלבו אכרמ עַבְרַאְו איס :היד

 .ס'ת ,עת .ש"ח ,רדינק י"כ יב ןכ .יִכְו איס + + פ"ת ,עית .אל .בי ןכ .ןיא דםָאְו א'ס 5 +

 שכ
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 ומרּכ בטימו והָדַש םטימ" רחא הָדָשְּב רַעְבּו הליִעְּבתֶא חלש
 לָכָאְְִו םיצק הָאְצַמְו שא אָצְתִדיִּכ :םלשי 5

 :הֶרְּבַהְתֶא רעְבְמ8ַה םלשי םלש הָדָשַה א הָמָמַה א שד
 רמשל םילכדוא ףַסָּכ והעְרהלָא שיא תי 6
 אַצְּמִי אָל"ִא ּםֶיְנֶָש םלשי בננה אָצְמידִא שיִאָה תיִּבִמ בָּגְנְו 7

 תָכאָלְמְּ ודי חלש אלדםא םיקְלֶאָהלֶא תֶיָבְהְלַב ברקנו בנה
 הָמְלַשלפ השדלע רומָחלע רוש"לע עָשָפִ"ִרבְדִלּכדלֶ :והער 8

 -רַבְּר אָבָי םיהלֶאה דע הֶז אּוָהיִּכ רמאי רַשֶא הָדבִאדלָּכְלָע
 :והערל םיִנְש םלֶשי םיהלֶא ןעישרנ רַשֶא םֶהיִנש

 הָמְַּבְדלְכְו השדוא רושדוא רומח והערלֶא שיא ןתְדכ 9
 ןיפ הָיַהְת הָוהְי תעְבְש :הֶאַר ןיא הָּבְשנֶא רפשנהוא תמו רמשל וט

 :םלשי אל ויִלָעְב חקלו והער תַכאְלַמְ ודי חלש אלדמא םַהיִנֶש

 דע והאי ףֶרְמי ףרְְיַא :וילעבל םלשו ומעמ בְָּ בנים
 :םלֶשְי אל הפרטה

 םלש ומעדןיא ויִלָעִּב תמחוא רבָשְנְו והָעִר םעמ שיא לֶאַשידיִכְו 8
 גּוֶכָשְּב אָּב אוה ריִכָשדםִא םֶלְשי אל מע וילָעְּבְִא ;םלֶשי 4

 בכשְו הָשְרא"אל רש הָלּוְּב שיא הָתְפייְִו 5
 ול ּהָתַתְל ָהיִבָא ןָאָמְי 'ןאְמ"םא :הָשֶאְל ול הָנְרהְמי רֶהְמ הָמַע 5
 :הָיִחְת אל הָפָשַכְמ :תֶלּותְכַה רַהְמִּכ לקשי ףַסכ :ז
 םֶרָחָי םיִקלֶאְל חב :תָמּוי תומ הָמהְּבִבְע בכשדלָּכ 9
 םֶתיִַה םיִרְגיִכ ונַצָחְלִת אָלְו הנותדאל ךגו :ודכְל הָהיל יִתְלּב ו
 ותא הֶנעִת הגעדםא :ןונעְת אל םתָיו הְָמְלַאהלְּכ :םִיִרצִמ ץֶרֶאְּב ג

 יִתְנִרָקְו יפא הָרְחָו :וְתְקַעַצ עָמְשֶא עָמָש ילא קעצְי קַעְצְ"א יּכ
 :םיִמתי םֶכיִנְבּו תונְמְלַא םֶכישְנ ּויִהְו ברָחְּב םֶכְתֶא
 ,'וגו בטימ רַעְבַי הָדָשַהַלְּכ םאָו התֶאּובְתַכ והַדְשִמ םלשו םלש רחא לינ +. + .'ק וריִעְּב יאברעמל ,יאחנדמל ןכ <
 ,ס"ת ,ע"ת, ש"ח ,רד"נק י"כ ביו ןכ ,דםָאְו א"ס +. .ס"ת ,ע"ת .ש"ח ,רדיינק י"ב 'ג ןכ ,דבְו א'ס + 6 = ,ע"ת ,ש"ח ןכ
 א'ס + 5  .ס"ת .ע"ת ,בי ,אי ןכ ;רומחהלעו א'ס +5 .סית עת ,אל ,טכ ,טי ,בי ,אי ;ט ןכ ,לכדלעו א'ס <
 ,המלשהלעו איפ =. 8 .בס .חנ .במ ,אמ .מ ,ול ,דל ,אל ,נכ ,בכ .זי .זט ,ני ,אי ןכ ,הנטק אשילת רומח
 ,חמ .טל .חל .ול .דל .גל ,דכ ,בכ .די ,גי ,ט א הנוגנ אלבו ףקמ ןכ +5 .םית ,עית ,אל טי ,בי ,ט ןב
 ,אמ ,מ .בל ,אל ,טכ ,גכ ,טי ,חי ,זי ,זט ,בי ,אי ןכ ,הנומ רבב א'ס :טייד ,היד .הנ ,דנ ,גנ ,בנ ,אנ ,טמ
 א"ס + 11 .ס"ת ,ע"ת ,ש"ח ,רד"נק י"ב 'ג ןכ ,דיִכְו א"ס +.9  .הייד ,ז"יד .ז"טד .י'ד ,ז"ד ,ו"ד ,גיד ,א'ד ,המ ,גמ ,במ
 ןכ ,ףקמ אלבו חגומ יבָו א'פ =. 35 ,ס"ת ,ע"ת .רדינק ייכ כ ןכ ,הסָאְו א"ס +. 15 .ש"ח ,חל ,ול .גכ ,אי ןכ .הםָא
 אנ ,טמ .חמ ,המ .מ .טל ,ול .בל ,אל ,טכ ,דכ ,טי ,חי .זי ,גי ,אי ,ט ,א השוגד דמלה ןכ < 6 .בי
 ,איִד ,גמ ,אמ הל כ ל ב ,בי ןכ ,יפר ול א'ס :ז"יד .ז"טד ,י'ד .זיד "ד ,ה"ד ,ג"ד ,הנ ,דנ ,גנ ,בג

 הידראמ מ ,חל .אל גי ןַכ .קספ ןֶאְמְי !ןַאָמ א"ס +. 16 ,ס'ת ,ע"ת .ש"ח ,םי ןכ ,דםָאְו אס +. 6 .,ט"יד ,ח"יד
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 % חאל הָשנְכ ול הָיְהְתִאְל מע יִנָעַהְתַא ימעדתַא הָוְלִּמ !ףָסְּכְםִא פ
 5 שמשה אָבְ"דע ףער תמלש לָּבְחַמ לֶבָחְדסִא שנ ויִלָע ןּומישְת
 6 םָכַשְי הָמּב ורַעְל ותְלְמש אוק ּהּדבְל התופְכ או יִּכ :ּול ּוְביִשִּת

 א םיִמְלֶא | 5 יָא נחה יִתְעמְשְו ילא קעצחיכ הָיָה
 5 רהַאָת אל עמדו ּךַתֶאְלְמ :רֶאְת אל ִּמַעְב איש לֶלְקְת אָל
 הָיָה םיִמָי תעבש ףנאצל ּךִרָשְל הָשעַתְְִּכ :יִלְְֶּמִת ףיְנָּב רוכב
 9 רֶשְבּו יל ןּונקְת שדקדישְנַאו :ילדונְּתת יִנימַשה םויּפ ומאדע
 גכ אל :ותא ןּוכלַשִּפ בֶלָּכל ולכאת אל הָפְרִמ הָדָשְּב

 ? דאל :םָמָח דע תִיָהְל עָשְר"םע ףֶדָי תֶשָתְדלַא אוש עמש אָשַת
 םיִבר יִרֶחֶא תֶטֶנְל בר"לע הָנְעַתראלְו תָעְרְל םיִּבַריִרַחֶא הָיְהְת
 4 רוָש עָנָּפִת יִכ זוָביִרְּב רְדָהֶת אֶל לדְו :תֶטַהְל
 5 די זול ָביִשְּת בשָה העת ורמח וא בא
 בועת בע ול בועמ ּתְלדַחְו ואשִמ תחת ץבר אנש רומָח הָאְרִת
 ל דרַכּדִמ וְבירָב ָדְניִבָא טפשמ הָמִת אל מע
 8 דַחֶשְו :עָשְר קיִּדְצַאדאְל - התא קידזצו יקִ קחְרִת רקש

 9 אֶל רְָו :םיקידצ יִרְבּד ףלסיו םילקפ רוע חשה יּכ חֶקִת אל
 :םִיָרְצִמ ץֶרֶאְּב םֶתיִיַה םיִרְגְיִכ רגה שָפְנדתֶא םֶתְעַדָי םּפַאְו ץֶחְלִת
 וג תַעיִבְשַהְו :הָתַאוְבְּתתֶא פסָאְו ךַצְראדתֶא עֶרָות םיִנָש ששו
 הָדְשה תָיח לָכאּת םרְתַיְו ףמע יִיִבָא ּולָכִאְו הֶּתָשַטְנו הָנְטְמְשת
 ופ םִֶכּו ףךישעמ השעה םיִמָי תשש :ִּףִתְל ךמרכְל העת
 :רגהְו ךתְמאדִּכ שפנו ףרמחו ףרוש חו ןעמל תָּבְשִּת יִעיִבְשַה
 3 אל .םירחֶא םיקלַא םשו ּורְמָשִּת םֶכיִלֶא יִּתְרְמְאְדרָשֶא לֶכְב
 1% גתתֶא :הָנָשּב יל גְחִּפ םיִלְָר שלֶש :ףיפדלע עָמְשְי אֶל ּוריִּכְוַת
 דעומל ףּתיּוצ רָשַאַּכ תוצמ לכאת םיִמָי תָעְבְש רמָשִּת תוצמה

 6 גַחְו :םקיר יִנפ ואְרְיאלְו םִיְרצִמִמ תאָצָי ובִדיּכ ביִבָאָה שָדָח
 הֶנָשַה תאָצְּכ ףסֶאַה גחְו הָדָשּכ עָרְזִת רשֶא ךישעמ יִרּוּכְּב ריצה
 17 דל הארי הָנָשִּב םיִמָעַּפ ט שלש :ה :הֶרָשַהְְזִמ ףישעמדתֶא ָךְּפְסְאְּב

 עית .זט ןכ .קו 'תכ אל איפ :דאלו ריבס <. ,דנ ,גנ אנ .חמ .המ .טל .אל ,אי ןכ ,השוגד ול איס <
 ריבס +. 99 ,רפסה יצח +. ₪. .'ק ותּוסְכ < 5 ,דכ ,בי .ט ןכ ,'קו יתכ איַה תצקמב +\נ ןכ יק איה איס 6

 א"ס < 5 קש ,ם"ת ,ע"ת ,י"ת ,ש"ח ,ג"ד ,בל ,מכ .רב .גב .חי ,בי ,אי ןכ .יק) יתכ םויבּו א"סב :םִויַבּו

 ,שיח .טכ ,ךי ןב .םיחקפ ינוע א"ס +. 9 ,ייד זייד ,גמ ,במ .חל הל בל בב וג בו ןִכ ,ףקט אלבו חכו יִּב

 אפו :גב ןכ  ,לכְכּו איפ :לָבּב ָךיִבְס = 35 , .םית עת .שיח ,ב' ןכ .ּחיִנְלּו א"ס +. 31 ,סית ,עת ,י"ת ,אית

 :ןפ"ת .ע"ַת .שית ,חל ,בל .אל .טכ ,זט ,בי ןכ .יקו 'תכ אלו א"פב :אלְו ריבס +. 88 ,אל ןכ .לכו

8 



 אאזה 18-צאזט 9 תומש 14

 דאל יקְבוםד ץֶמָחְ"לַע חכזתראל :הָוהְי ןֶדָאָה נפלא ףרוכז 8
 הָוהְי תיִּב איִבָּת ּףִתְמְדִא רוכב תישאר :רקפ"דע יִנַחְרבְלַח ןיִלָי 9

 זִמִא בלַחְב יִדּג לשבְתדאְל ףיהְלֶא
 פ "לֶא ךאיכהלו דרדב ףרמשל נפל ךאלמ חלש יא הגה

 יפ וָּב רמפדלא ילְקְּב עמו וינּפִמ רָמְשַה ּיִתְנַכַה רָשֶא םוקּמַה גו
 ל עמשת עומשדמא יּכ פרק ימש יִּכ םֶכָעָשּפְל אשי אָל פפ

 יה %רפהו יתחהו ירמה" איִבָהְו (לינמל לכאלמ דלו"יק -
 םֶדְבָעִַת אֶל םהיחלאל הוחתשת"אל :ויתדחכהו יסוביהו יוחה 4

 :םהיִתְפִצמ רֶּבַשִּת רכשו םַפְרַהִּפ סרָה יִּכ םהישעָמְּכ הָשַעְת אל
 יקרסהו ףימימחתַאו ּךמחלחתַא רבו םֶכיִהְלֶא הָוהְי תא םֶּתְדבְעְו 5
 הָרְכַעַו הָלְּכַשְמ הָיהִת אל :דפרקמ הָלָחַמ 6
 יתמהְ יִנָפְל חלשא לתְמיאדתא :אלמַא ףיִמְָי רפסמהתַא דצראְּב לז

 :ףרע דילא ףבְיִאדלָכְתֶא יתתנו םֶהָּב אָבַּת רשֶא םָעָהְדלָּכדתֶא
 < תֶַאְו יִנַעְנְּפַהתֶא יוחַהדתַא השלג דינפל הָעְרַצַהדתֶא יתחלשו 58
 לֶראָה הָיְהֶתְדְִפ תָחֶא הָנָשְּב ךינפמ ונַשְרְנא אל :ינְפלמ יתחה ל
 דע דינָפִמ ונָשרנִא טעמ  טעמ :הדשה תיח לע הּבְרְו הָמְמַש 0
 -דעְו ףוסדסימ ףלבְנתַא יִתְשו :ץֶרָאָהתַא ָּתְלַחְנְו הרְפִת רשא 1

 ץרְאָה יבשי תא םֶכְדְיִּב ןַּתֶא ו יִּכ רֶקְנִהְדדע רָּבְדִמִמּו םיִתְשְלּפ ם

 וכי אל רב םֶקיְִלאַלְו םקל תר :יפפ מקשר 3
 ףל הוהוהיפ םהיהְלַאדתֶא דבעת יִכ יל ךַתֶא ואיטַחְיְפ ךצְראְּ
 :שפומל

 םיִעְבשְו אּוהיִבַאְו בָדִנ ןרַהֶאְו הֶּתַא הֶוהְילֶא הָלָע רַמָא הָשמלֶאְו דכ

 ההיא ןדבל השמ שגנו :קחְרמ םֶתיוחְתְשהְו לֶאְרְשִי ינקזמ 5
 הרסמ ןייע :אריעז יר צ.19 ,1* ןכ ,ץמק דםּד טועימב : :בל ,אל .טי ,זי ,זט ,אי ןכ .ףקמ אלבו חנומ םּב א"ס 8

 :במ חל .טב ,גב ,טי ,די בי ןכ ,דוי אלמ יִתְיִכָה א"ס +.?9 .רדס ןאכ ןיא א"סב +.99 .יד חרק ,ט"כר ןמיס 'א תוא

 .גכ טי ,חי .זט ,בי ,אי ןכו .רסח עמש ימלשורו .יללהב ןכ +. 5 ,בל ,אי ןכ .אלמד אלמ יִתוניִכֶה תצקמב
 ,אמ ,מ :טל ול .דל .גל ,בל אל .דכ .בכ .זי גי ,בי .ט דבל אושב ןכ +. .ג'ד ,במ ,חל ,רל ,בל .אל .טכ
 ףטח ףיִרְרצ א"ס :ט"יד ,ח"וד ,ז"יד ,ז"טד ,ו"טד ,ו"ד ,היד ,גיד א"ד ,ונ ,הנ ,דנ ,גנ ,בנ ,אנ ,טמ ,חמ ,המ ,במ

 אמ ,מ .בל ,רכ ,גכ בי ,אי ןכ ,יְִחַהְו אס + 5  ,ייד ,זיד ,ב"ד ,גמ חל .טכ ,טי .חי .זט ,אי ןכ .חתפ

 ףטח הָשְרְגְו א'פ +.  ,ויד ,אמ גול .בל .אל ,טכ ,טי ןכ .אגרד אָל א"ם +. 5  ,פ"ת ,ע"ת ,י"כ א"ת שיח
 .עית .ו'ת .י"כ אית ,אמ ,חל .ול ,בל ,חי ,בי ,אי ,ט ןכו ,-תֶאְו ימלשורי ,יללהב ןכ +. 5  .נמ ,טי ןכ ,חתפ

 ,דג ,גנ ,בג ,אנ .טמ .חמ .המ .גמ ,במ .מ .טל הל .דל ,גל .אל ,דכ ,בכ .זי ,גי .בי .ט דבל אושב ןכ +.
 ,טי .חי .זט .אי .א ןכ .חתפ ףטח ּונָשַרְנָא א"ס :ט'יד ,ח"יד ,ז"יד .ז"טד ,ו"טד ,י"ד ,זיד ,ו"ד ,ה"ד ,ג"ד .ביד ,איד ,נ ,הנ

 ית .ג"ר ,ןמ .ט ןכ ,יבשידלֶָּב איס +. .ייד ויד ,אמ ,מ .גל ,אי ןכ .קפפ וטָעְמ איפ + 5 .אמ ,חל .בל .טכ
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 3 תֶא םֶעְל רפסיו הָשמ אָבִיו :ומע ילָעַי אל םֶעָהְו ושי אל םֶהָ
 ורמאָודֶחֶא לוק םֶעָקלָּכ ןעיו םיטּפשִּמה"ַלָּכ תֶאְו הֶוהְי ִרְבִּדדִלְּ
 + יִרָבּדדַלְּכ תא השמ בָתְכִיו :השענ הָוהְי רָבִּדִדרֶשא םיִרָבּדַה"לָּכ
 הָבַצַמ הרָשִע םיִּתְשו רֶהָה תחת חָּבּומ ןֶבַיו רקבּכ םּכְשִַו הָוהְ
 5 ולו לֶאְרְשִ יב ירענתַא חלשינ :לֶאְרָשִי יִטְבש רֶשָע םינשל
 6 םה יִצָח השמ חקינ :םיִרֶּפ הָוהיל םיִמָלְש םיִחְבְו וב תלע
 ז תיִרָבַה רֶפַס חקיו :חבומהדלע קְרז םדה יִצְחְו תֶנָנאָּב םשנ
 :עמשנו הָשָעִנ הָוהְי רּבּדִדרָשֶא לָפ ּורָמאָיַו םעַָה נב אָרְִ
 8 תיִרְּבַקִהמד הָּגַה רָמאַו םַעָהדלַע קרֶזיו םּדַהדתֶא השמ חקינ
 9 השמ לע ּהָלֶאָה םיִרָבִּדַהְיַלַּכ לע םֶּכמִע הָוהְי תַרְּכ רָשֶא
 וס יִקְלֶא תֶא ואריו :לֶאְרְשַי ינקזמ םיִעְבְשְו אּהיִבִאו בֶדְנ ןְרֶַאְו
 םִיִמְשַה םֶצְעְכּו ריפפה תבל הָשעְמְכ ויִלְגר תחתו לאש
 וג םיהלָאָקתַא חו ודַי חלש אֶל לארי יב יִליִצַאדלֶאְו :רהשֶל
 9 ילא הָלָע השמדלָא הי" רַמאו :ותְשיו ּולָכאַיַ

 הָוצמַהְו הָרותַהְו ןָבָאָה תֶחְלתַא ףל הֶיְּתַאְו םֶשְדהְִהְו הרֶקָח |

 ישרפ

 8 הָשמ לעיו ותְרָשְמ עָשוהיו השמ םקָינ :םֶתרּולְל יִּתְבְתָּכ רָשא
 4 "רָשֶא דע הָוב ונלדובש רמָא םיִנְקֶזהלֶאְו :םיקלֶאָה רהדלא
 :םֶהיִלֶא שגוי םיִרָבִּד לעבדימ םֶכְמַע רּוחָו ןרָהֶא הנהְו םכילַא בּושנ
 ו "לע הֶוהְידדוְבְּכ ןשי גרֶהְחדתֶא ןנעְה סכִיו רֶהְהְדלֶא השמ לע
 יִעיְבְשַה םויּב השמחלַא אָרְקִיו םיִמִנ תשש ןנִעַה והפכו יניס רה
 וז יניעָל רָהָה שאָרְּב תָלָכִא שאָּכ הָוהְי דָבְּכ דארמו +ןֶנעה ומ
 8 הָשמ יו רֶהָהְלֶא לעג ןָנַעַה וב השמ אָבָיו :לֶאְרְשַי יִנְּ
 :הָלָיְל םיִעָּבְרַאְו םוי םיִעְּבְרַא רֶקְּב
 5 הָּב יִלרוחקיו לאְרְשַי ינְּבלֶא לבד :רָמאל השמ"לַא הָוהְו רד

 3 תאזו :יִתְמּוְרְתִתֶא ּוחְכִּת וכל ּונָבדִי רשֶא שיִאדלָּכ תֶאְמ המור .0

 + ןָמָגְראְו תלכתו :תשְחְנו ףסְכְו בָהְו םֶתאִמ ּוחַקִּת רשָא הֶמּורְּתַה
 5 םיִשָחִּת תֶרעו םיִמּדֶאְמ םליִא תלעו :םיזעו ששו יִנֶק תעלות
 6 :םיטפה תְרטקְלְוהָחְשִמַהְזִמָשְל םיִמְשְּב רֶאִמל ןִמָש :םיִטש יצעו
 ךפהמ הָשמהלֶא הָוהְי רָמאָיַו א"ס +. 22 ,חלשונ רובס +. 5 .ש"ח ןכ ,'קו 'תכ ונעו א"ס :ונעיַו ריבס + 8 =

 .גיר .ננ ,אמ .בל ,אל .טי ןכ .רסתד רסח םֶתַרהְל איס = 5  ,מ ,אל ןכ .ןטק ףקז אטשפ

 רמאל איס + + .ג"י קוספ 'ו ןמיס דע ו"כ קופפ 'ה ןמיס יא םיכלמב המכח ןתנ הוהיו הרטפה *. 1 +

 .במ .אמ .ול .דל .בל .בכ .טי ,זי ,זט ןכ .הנוגנ אלבו ףקמ דרֶשֶא איפ +. 5 .יו 'ו לועל ןויע :שגד אלב דמלה
 .ירצב ןָמֶש יקובנזב +. 6 .ג"ד ,ב"ד ,איד ,חל ,טי ,בי ןב ,םיִלָא א"ס +. 5
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 יתנכשו שדקמ יל ושעו :ןשחלו דפאל םיִאְלִמ יִנְבַאְו םהשדיִנְבא ?
 תֶאְו ןְּכָשִמַה תיִנְבַּת תא ּדִתְוִא הֶאְרִמ נא ר רַשֶא לַכְּכ :םֶכּתְב 9
 יצע ןורָא ושעְו :ושעת ןכְו וילְּכְדלָּכ תִיִנְבִּת וס

 :ּותְמְק יצָחָו הָמִאְו יִּבָחְר יצחָו הָמִאְו ופְרָא יצחְו םיִתְמִא םיִטש
 בָהֶז רז ויִלַע ָתישְעו ּונָפַצַת ץּוחְמּו תב רּוהמ בָהָז ותא ָתיִפצְו 1

 ויתמִעְּפ עּבְרַא לָע הָּתַתְְו בָהָז תַעְּכט עא ול ּףָקצְיו :ביִבְס 9
 ;תיִנָשַה ועלצהלע תעָּכַמ יִּתְשּו תַחֶאַה יעלצדלע תעְבַמ יִּתְשו
 םיִדְבַהתֶא ַתאַּבְהְו :בָהָז םֶתא ָתיּפַצְו םיִטש יצע יִדב תשע 4
 ןרָאָה תַעָּבַמְּב :םֶהָּב ןרָאָה"תֶא תאשל ןרֶאה תַעְלַצ לע 5% 55

 רשֶא תדעָה תַא ןְֶרָאָקְלֶא ּתַתְ זונָפמ ּורְסְ אֶל םיּדּמַה ּויָה
 הָמאְו הָּכְרֶא יצחו םיִתָמִא רוְהְט בז תרָפכ תיִשָעְו :ףיִלַא ןת א וז
 םֶתא הֶשַעָת ו בֶהָו םיִבְרְֶּכ םינש ְתיִשַעו ּוהָּבְחְר יִצָחָו 8
 דֶהֶאדבּוְרְכּו הָּוִמ הָצְּכִמ דָחֶא בּורְּכ השעו :תַרפַכַה תוצק יִנָשַמ 9

 :ויתוצק ינשדלע םיִבְְּכְהתֶא ישעת תֶרְפּכהדְִמ הזמ המ
 לע םֶהיִפְנַכְּב םיִכְכְס הָלָעְִמְל םִיַפְנְכ כ יִטְרֶפ םיִבְרְכַה ּויָהְו 0

 :םיִבְרֶּכַה ינָּפ ּויָהִי תרפּכה- לא ויחֶאְדלֶא ש שיא םֶהיִנֶפּו תְרּפַּכַה
 תדעָהדתֶא ןתִת אהל הֶלָעִמְלִמ ןראָהד ל תֶרָּפַכַהדתֶא ּתַתְנְו 1
 תָרפַּכַה לעמ א יתרפדו םש ךל יתד :דילא ןֶּפַא רָשָא ל

 הָוצֶא רשָאדלָּכ תא ג תַדַעַה ןוראדלע רָשֶא םיִברְּכַה יִנ ₪ ןיכמ
 :לֶאְרְשי ינָּבְדלא ּףִתא

 יִצְחָו המִאְו ובָחְר הָמַאְו לכְרֶא םִיִתָמִא םיטש יצע ןָחְלְש ָתישָעְו 3

 ָתישְעְו :ביִבָס בָהָז רו יל ָישְעְו רּוהֶט בה תא תיפצו :ותמק ₪
 תישעו :ביִבָס ּּתְרַנְסמְל בֶהְזזרַו ָתְישַעְו ביִבָס הפמ תֶרָגְסַמ ול <

 רשא תאּפַה עפרא לע תַעְבְטַהתֶא ּפְַנו בָהְז תַעְּבַמ עַבְרַא ול
 םיִּדַבְל ם יִתְבְל תעּבְטה ןייהת תָרָגְסִמַה מעל וילנר עברַאל פד
 םֶתֶא תיִּפַצְו םימש יצע םידּבהדתֶא ישע :ןֶחְלְשַהתֶא תאָשְל 3
 ויָתושקי ויָתְפכו ויָתרְעְק ישע :ןֶקְלֶשדתֶא םבדאשנו בה 9

 שיח .רדינק י"כ 1ןב,ול איס +-11 .איִד ,בנ .במ ,אמ מ ול גל .טב .בב מי הי ןכ ,ןטק ףקז םהש איס = 0

 חיי קופפ ןייע :ס"ת .ע"ת .ש"ח .חל ןכו ,הָשַעה יללהב +. 88 .הָּפָּמַמ ריבס + 5 :.יג יל ןטקל ןויע :ס"ת .ע"ת
 .חמ ,המ .מ טל .חל ,ול .דל ,גל .בל .בכ .זי גי ,ט דבל אושב ןכ +. .השוגד תיבה .יָּבְרְּבַה 2 פ

 .אי .א ןכ .ההפ ףטח םיכָכס א"ס :ט"יד ,ה*וד ,ז"יד ,ז"טד ,ויטד .ה"ד .גיד ,ביד ,איד ,ונ .הנ .דנ .ננ .אנ ,מ

 ,דכ .זט ןכו .רפה ןרָא יללהב ,יטלשורי ןכ + ₪ יד ,זיד ויד ,בנ .נמ-.במ .אמ אל .:טכ .רב טי 'הי "
 אמ .בל .טי ןכ ,תַאְו איס +. ₪ ,חל ,טי ןכו :אלמ תּודעָה וחירי שמוחב +. ₪  .טייד :ז"וד זיפד :מ ,בל .אל

 אד .זיד .גיד .ביד ,אמ .מ .חל ,גל .בל ,אל ,טכ ,גכ .טי .חי ,אי .ט ןבו .רסח ויָתְשקּו ימלשורי .יללהב ןכ +.
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 ג ןחְלשההלע ּתַתְנְו :םֶתא הָשעִת רוקָט בה ןהְּב ֶסְי רש ויִתיִקְנמ
 :דיִמָּת נפל םיִנָפ םָחְל
 גו הָנָקְו הכְרְו הָרוגְמַה הָשָעיִּת השקְמ ריִהָט בָהָז תֶרְַמ ָתיִשָעְ
 8 ָיִרַצמ םיִאְצַי םינק הששְ ויהי הָנִּפִמ היָחְרְפּו ָהיְרתְפַּכ ָהְיעיִבְ
 :ינשה הָדצִמ הָרְִמ נק הָשלְשּו דָחֶאָה דצמ הרגִמ ינק השלש
 3 םיִעְבְנהֶשלֶשּו ּהרֶפְו רֶתְפַּכ דָחֶאַה הָנקַּכ םיִדָכָשמ םיִעְבְג הַשלֶש
 םיִאְצִיִה םיִנָפה תששל ןּפ הרפְו רתפּכ דָחֶאָה הָנָקִּב םיִדפַשִמ

 % ָהיָחְרפּו ָהיֶרתְפּכ םיִדָקשִמ םיִעְבְג הָעְּבְרַא הָרְְמַבּו :הָרְנֶמַהְדְמ
 5 הָנִמִמ םיִנָקַה ינש תחת רתְפַכְו הָנָמִמ םינקה יִנש תחת רהָפַכְ
 -ןמ .םיִאְציִה םינקה תֶששְל הָנְמִמ םיִנָקַה .ינשדתחת רַפַכְו
 % בַקָנ תָחַא הָשְקִמ ּהָלָפ ּויַהְי הָנִּפִמ םֶתְנקּו םֶהיִרְתְפּכ :הֶרְְמַה
 גז "לע ריִאַהְו ָקיִתְרנְתֶא הֶלָעָהְו הָעְבש ָהיִמְרנתֶא ָתיִשְעְו :רוהָמ
 ג רֶהְמ בֶהָז רֶּכ רוקט בָהָז ָהיֶתתְחְמּו היקקלמו היִנְפ רבע
 49 "רָשֶא םֶתיִנְבַתַב השעו הֶאְרְו :הָלֶאָה םיִלְּכַהדִלָּכ תֶא התא השעי
 וכ רָשָע הָשעְת ןכָשִּמַהתֶאְ :רָהָּב הֶאְרִמ הֶּתַא ם

 הֶשַעַמ םיִבְרַכ יִנָש תעלתו ןֶמָּגְראְו תלכְתו רֶָושְמ שש תשיר
 5 הָמָאָּב םירשעו הָנמַש תחאָה העיריה | ךרֶא זםֶתא הָשַעְת בשח
 :תעיריה"לכל תַחא הָדִמ תֶחֶאָה העיריה הָמַאְּב עַּבְרַא ברו
 3 תרבח תשירי שָמחְ הָתְחאדלא הָשֶא תרֶבַח ןייהֶּת תשיריה שָמָח
 4 תַחֶאַה העיריה תפש לע תֶלְבִת תֶאְלְל ָתיִשַעְו :התְחאדלֶא הָשֶא
 תָרְבָחַמַב הָנוציִקה הָעיִרַיִה תַפְשִּב השעה ןכו רבב הָצְפִמ

 5 תאָלְל םיִשָמָחו תָחֶאָה הָעיִרְיּב ּהָשַעִת תאָלְל םישמָח :תינַשה
 תאְלְלַה תליבְקמ תינשה תַרְּבִתַמִּכ רֶשֶא הָעיִריה הָצְקִּב הָשַעְת
 6 תעיִרְיִהדתֶא ָּתְרַּכְחְו בֶהָז יסרק םיִשמָח ישע :הָתחַאדלֶא השא
 ז םיִזַע תֶשיִרִי תִיִשָעו :דַחֶא ןֶּכַשִמה הָיָהְו םיסְרכִּב ּהָתחַאדלֶא הָשֶא

 /דד

 8 ּףִרא :םֶתא הָשַעִת תַעיִרָי הָרשְעְיִתשַע ןָּכְשִמַהילַע לָקֶאְל
 ,אל ,טכי .רב ,גב ,בב ,םי ,חי ,זי זמ .רז אב .ג"ד ,שיח ,במ ,גכ ,זט ,אי ןכ ,םֶהָּב איס +. |

 ןכו דוי רפח הָשְעִּה ימלשוריו הגומ רפסב :ט"יד .ז"יד ,ו"טד ,ו"ד ,היד ,דיד ,גיד ,ביד ,בנ ,טמ ,נמ ,אמ ,מ גל

 :ח"יד .זיטד ,ייד .זיד .איד ,ונ ,הנ .דנ .גנ ,אנ ,חמ ,המ .במ .טל ,חל .ול ,דל .בל ,גי אי ט ,א דוקנו רסח

 הגומב +. 39= .ע"ת ,שיח ןכ .ריִאַהְו ל"נ +. וז  .ע"ת .שיח ןכ .ָתְלעהְו ל"נ +. אז  .ע"ת ,ש"ח ןכ ,הָשעִת תצקמב

 :הֶָשַעִּת ריבס +.39 .ז"ד ,ב"ד .א"ד ,ונ .הנ ,דנ ,גנ ,אנ ,טמ ,חמ ,המ ,גמ ,במ ;חל ,ול ,דכ ,בכ ,א ןכו ,ץמק רָבִּב

 .דייכ זיל ןמקל ןויע :ס"ת ,ש"ח ,רדינק י"כ 'ד ןכ .תַאְו א"ס +. 9 .ס"ת ,שייח ,רדיינק י"כ 'ג ןכ ,'קו 'תכ הָשַעִּמ א"סב

 ,בי :ט א ןכו ,אלמ תַעְלּותָו יללהב + + +] = ייכ אית ,חמ ,אמ ,בכ ,זט :ט ןכ .םֶחיִנְבַתְּכ איס + ₪
 .היד ,מ ול .בל .שי ,זי ןכ :עיבר חנוט תעיריההתֶא ְּרַּבִחְו איס + 6 .תיייד ,זיד ,גי'ד ,ביד ,ונ ,מ גל ובל (גכ
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 תַחְאָה הָעיִרְוִה הפאב עּבְרֶא בחרו הָמַאְּכ םישלש תַחַאָה הָיָה
 דַבְק תעירוה שמָחתֶא רבו :תֶעיִרי הָרש יִתְשעְל תחא הד
 יִנּפ לּומדְלֶא תיששה הָעיִרְיהתֶא ּלְלּפָכְו דָבְל תעיריה ששחתַאְו

 הנציקה תַחֶאָה העיריה תַפָש לַע תאָלְל םיִשָמִח תיִשעְו :לָחֶאָה וס
 תישעְו :תינשה תֶרָבחַה העיריה תפְש לע תאלְל םיִשמָחְו תָרָבִחב וג

 -תֶא ּתְרּפִחְו תאָלְלּב םיִפְרְקַהתֶא תאבהְו םיִשָמָח תֶשְחְנ יפרק
 העירה יִצָח לָהֶאָה תשרי ףדעה חרֶסְו דָמֶא הָיְהְו לָהֶאָה ו
 ףרעב המ הָמאָהְו הֶזמ הָמאָהְו :ןָּכָשמה ירח לע חרָסִת תפדְַה 3

 הָוִמו המ ןֶפְשמה יִהצדלע חּורָס הָיְהְי לַהֶאְק תַעיִרָי ךְרֶאְּ
 תלע הָקְכִמּו םיִמָדָאְמ םליא תרע לָהאְל הָסְכִמ ָתיִשָעְו :וְתַפַכְל :+

 הֶלָעְמְלִמ םיִשָחִּ
 תמִא רָשָע :םיִדְמְע םיִטש יִצע ןָּכְשִּמְל םיִשְָרְקהְדתֶא תישעו

 תּודָי יִּתֶש :דֶָאְה שְרְקִה בחר הָמַאָה יִצָחְו הָמִאְו שרקה דרג וז
 ישרק לכל השעת ןְּכ ּהָתחַאְדלֶא הָשא תבָלֶשִמ דָחֶאָה שקל

 הָּכְנְג תֶאְּפְל שרק םיִרְש בשפל םישְרְקהחתא תיִשָעְ :ןָּכָשִמַה 8
 ינש שרקה םיִרָשַע תַחָּת השפעת ףסְפ"ינךא .םיִעָבְראְו :הָנְמיִת 9

 שָרְקההתמפת םיִנְדַא ישו ויִתדָי יתשל דָחֶאָה שרקַהְדתחַה םיִנְדֶא
 םיִרָשָע ןופצ תֶאְּפל תיִנשה ןָּכָשמה עלַצְלּו זויתדַי יתשל דָחַאְה 0
 דָחֶאְה שָרְפִה תֶחפ םיִנְדֶא גש ףַסּכ היא םעְּכְאְו :שלק גו
 הָשַעִת הָּמִי ןֶכְשִמַה יִתּכְרְיִלּו :דָחֶאְה שרקה תחֶּפ םינְדִא נו 5

 :םיִתְכריִב כשמה תעִצקִמל הָשַעְּת םישרק ינשו :םישרק השש
 תַעָּבַטַהְלֶא ושארדלע םימת ּויהָי וחיו הָממְלִמ םמָאְת ויהי 4
 םישְרק הָנמש יהו :ּויָהְי תעצקמה ינשל םהיִנָשל הָיִהְי ןפ תחֶאָה 5

 דַחֶאָה שרקה תחַּפ םיִנְדא ינש םיִנְדִא רָשָע השש ףַסִּכ םָהיִנדִאְ
 םיטש יצע םֶחירְב תישַעְו :דָחֶאִה שרקה תחֶּת םיִנדֶא ישו ₪
 ישרקל םחיִרְב הָשמִחְו :דָהֶאָה ןָכְשמה"עלצ ישרקל הֶשִמָח גז

 ןֶכָשמה עלַצ ישרְקְל םַחיִרְב הֶשַמָחְו תינשה ןָכָשִמַהְעַלַצ

 יפ

 ןכ .ןטק ףקז חנומ תַפָלעָה א"ס + 35 ויד ,ג"ד חל אל ,טכ .טי ,חי ,אי ןכ .ןטק ףקז חנומ ףדעָה א"ס <.

 .טב ,טי זמ ףקמ אלבו הנוטב ןכו .לָע טועומב הילע רסמנ ל הרסמב +. 3 .זיד .גיד ,אל ,טכ ,טי חי
 .רדינק ייכ יב ןכ ,םיִשָרקַה א"ס +.19  .ם"ת ,י"ת ,א"ת ,שיח ,רדינק י"כ יה ןכ ,םיִשְרִק אס < 5 .אמ .מ .גל

 .ש"ח .רדינק ייכ 'א ןכ .םיִשְרַק אפ +. 9 .גמ .מ הרסמב רסמנ ןכ .םיִנְֶא יללהב + 29 סת ,י"ת ,א"ת ,שיח
 ןכ . .אלמ םיִמָאִת א"ס +. > = .ש"ח ,רדיכק י"כ יח ןכ .יָהָנ א'ס = 5  .ןיכ ,היכ .ויל ןמקל ןיוע :םית ,ו'ת אית
 .אל דיל ןיוע :תַחָאָה ליב < = .גיד שיח .אמ ,מ .חל .ול ,דל ,בל .טכ .דכ ,גכ .טי .זט ,אי
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 ₪ "ןמ .חרבמ םישרקה וְתְּב ןפיתה חיִרְבַהְו :הָמְי םִיִתְכְרִיל
  םֶהיִתְְבַטתֶאְו בֶהָז הָּפַצְּת םיִשְרֶקַהתֶאְו :הֶצְקַה"לֶא הָצקַה
 ₪ תמְקַהְו :בָהָז םֶמיִרְבַהתַא תיפצו םֶחיִרְּבִל םיִתָּב בַהְז השעה
 ג תָכרֶפ ָתיִשָעו :רֶקְּכ יִאְרָה רש וטְפֶשמְּכ ןָכשמַה"תֶא ם

 קא השפו בשח השעמ רֶושִמ ששו יִנש תעלות ןָמָנְראְו תֶלְכְת
 32 םֶהיוו ִבַהְ םיִפְצִמ םימש ידומע הָעְבְרַאדלַש התא התַתַנְו ;םיבְרַכ

 393 םיסְרפַה תחה תכרפהדתַא התַתַ ;ףסכדינדא הָעְבְראְלַע בָהְו

 תָברַּפַה הָליִדְבַהְ תּוָדָעָק ןוךא תֶא תֶכרֶּפַל תיִבִמ הָמְש ָתאבְהְ
 % ןורא לע תדפַּכַהדתֶא תַתְנְו :םישדפקה שדק ןיִבּו שדקה ןיּב םִל

 א "תֶאְו תפל ץּוחמְךֶקלְשהתֶא ְמְשָו :םישְדְקַה שָדְקִּב תֶרעַה
 עלצהלע ןֶתתְזִחְלֶשַהְ הֶנֶמיַת ןָכְשמה עלצ לע ןחְלֶשה חַכְנ המה
 % שש יִנָש תעלותו ןָמָּנְרֶאְו תֶלכִת לָהאָה חַתַּפְל ךֶסִמ תיִשַעְו :ןופָצ
 גז םֶתֶא ָתיּפְצְו םיִמש יִדּומע הָשִמַח ךֶסֶמל תישָעְונמקר השעמ רֶזָשִמ
 וכ ָתיִשָעְ :תַשחְנ ינדא השמָח םהל תְקְצְיו בָהְו םֶהְיְוְו בָהָ

 עּובְר בחר תומִא שָמָחְו ךרא תומא שָמָח םיִטש יִצָע חָּבְזִפַהתֶא
 ג ויָתְנפ עּבְרֶא לע ויִתנרק תשע :ותְמְק תומא שֶלֶשו חכמה הָיהָי
 3 ינשדל ויפריפ ְתישעו :תֶשְחנ ותא תיפצו ויתנרק ןןיִיִהָת ּונָמִמ
 :תֶשְחְנ הָשעִת ויִלּכלְכְל ּיָתְחִמו יתגלו ויתקרומו יע

 + עברַא תשרהילע תישָעְו תָשָחְנ תֶשְר הֶשַעַמ רָּבְכִמ ול תיִשָשו
 5 חָבְזִמַה בָכְרַּכ תחְּת ּהָתִא הָּתְַתְְו :ויתוצק עּפרַא לע תֶשחְנ תַעָּבַמ
 6 יִדב ַחְּבְומל םידב ְתישַעְו :חָּבְזִמַה יִצָח דע תשרֶה הֶתיַהְ הָטמְלִמ

 ז ּוָהְו תָעְבְטּ ייָּדִּבדתֶא אָבּוהו :תֶשְחְנ םֶתא ָתיִפְצְו םימש יצע
 8 השעת תֶחְל בּיבְנ :ותא תֶאְשְּב חּבְוִמַה תֶעְלַצ יִתְשלע םיּדּבַה
 9 תֶא ָתיִשַעו :ושעי ןּפ רֶהְּב ָךְתֶא הֶארְה רַשֶאַּכ יִתא
 האמ רֶוָשְמ שש רַצָחְל םיִעְלְק הֶנְמיִת"בְגְנ תֶאָּפִל כשמה רַצַח
 ו תֶשָחְנ םיִרָשְע םקינדאְו םירשָע ויָדְמַעְו :תֶחֶאָה הֶאּפְל ךא הָמַאְב
 גו הֶאְמ םיִעְלק ךִראָּב |ופָצ תאְפל ןפו וַסָכ םָקיִקְשַחְו םיִדְמִעַה ו
 םָקיִקשַחְו םיִדְמַעַה ו תֶשחנ םיִרָשָע םהיִנדאְו םירשָע ודמעו ךְרֶא

 .הל .אל ןכ .'ק סֶהיִעְּבַט יתכ םֶחַעְּבַט איס :דיל .ויל ןמקל ןייע :חל .בל ,טי ,בי ןכ .םֶתעְבַט איס <.

 איס + + .'ג .ח"ל ןטקל ןייע :דלָּב ריבס =.5 4720 סת ,עית אמ ןכ ,יקו יתכ הָשַעִמ א"ס :הָשעִת ריבס +.
 ןייע :ע"ת .ש"ח ןכ ,הָמַאְב ל'צ +. .ייד .זיד .גיד .במ ,טל ,חל ,בל אל .טי ,חי .זט ,אי ןכ .רסח ויָחצק
 .ייד .זיד גיד .במ ,מ ,חל .טכ .זט ,אא ןכ .יקו 'תכ ויִדְמַעְו איסב :'ק ויִרְֶטְעְו 'תכ ּודָמַעְו +. 1  .א"י .ת"ל ןמקל
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 םֶהיִדְמַע הָמא םיִשָמָח םיִעָלָק םִיתֶאּפל רַצְחַה בָהְְו :ףַסַּכ
 הָחָרְזִמ הָמדְק תאָפל .רַצְחֶה בחרו :הָרָשַע םֶהיִנְדַאְו הָרָשָע 3

 הֶשלָש םֶהיִדְמע ףתְכל םיעְלְק הָמִא הָרְשָע שמָחְו :הָמַא םיִשְמָח 4
 םֶהיִדְמַע םיעלק הָרְשְק שקנה תיִנָשַה ףַתָכלְ :השלש םהיִנְדַאְו 5
 הָמִא םיִרְשִע ו ּךֶסִמ רַצְמַה רַעְָּ :השלש םַהיִנְדַאְו השלש 6

 םהידְמע םקר השעמ רָוְשִמ שש יִנָש תַעלּותו נראו תל
 ףַסָּכ םיִכָשָחִמ ביִבָס רַצָחַה ב :הָעְּבְרַא םָהינדַאְו הָעְבִרַא 7

 ו בחרו הָמאָב הֶאְמ רַצְחַה ךרא :תָשְחִנ םֶקינדאְו ףַסַּכ םֶהיִוו
 :תשְחְנ םקינדאו רָזָשְמ שש תומא שמח הָמְקְו םיִשמָחְּב םיִשְמִח

 רַצָחֶה תְרָתַילְכְו ויקדַתיזלכו ותדבע לָכָּב ןֶכִשִמַה יִלָּכ לכְל ופ

 ישרפ קו לארי יִנָבתֶא הוצת הפ :תֶשָחָנ 9 5
 'דעמ לַהאְפ ימת תלעקל רְּמל יִַּכ ד ה מש יל
 ברעמ וְנְבּו ןֶרָהא ותא ףרעו תרעקהלע רֶשֶא תָכרֶפל ץוחמ
 :לֶאְרְשי ינָּב תֶאַמ םֶּתרִדל םלע תֶקָח הָוהְי ינפל רֶקְבדדִע

 ותא וינְּבדתֶאְו ךיחַא ןרַהָאדתֶא לא ברקה הָּמַאְ חכ
 רַמָיִאְו ךֶזַעְלֶא אּוָהיִבאְו בַדָי ןרהֶא יִלדונהכְל לֶאְרְשי יב ךוְּתִמ

 :תֶרֶאְּפִתְל דָבְכְ יהא ןרהֶאל שָדְקיִדְנְב ָתישַעְו :ןרהא ינְּב 9
 ושַעְו הָמְכָח חור ויתאלמ רשא 0 -בהת הָּתַאְו 3
 ןָשַח ושעי רשא םיִדְנְּבַה הֶלִאו :ילדונלכל ושדקְל ןרהא ידְגְבדתֶא 4

 שָדְקהיִדְגְּב ּושעְו טָנְבאְו תֶפְנְצִמ ץֶּבְשִּת תֶנְתְכי ליִעְמו רופא
 תֶלָכְּתַהְתֶאְו בַָּוהתֶא וחי םַהְו :ילחונהכל וי בְלּו ףיַחֶא ןרהאל 5

 ;ששַההתֶאְו יִנָשַה תעלות"נ תֶאְו ןַמָּגְראָהדתֶאְ
 רָוָשְמ שש ינש תעלות ןַמָגְראְ תֶלַבְת בָהָו .דַפָאָהְתֶא ּושָעְו 6
 ;רָבִחְו ויָתוצק ינשדלֶא ולדהְיַהְי תרְבִה תַפַתְכ יִּתֶש :בשח השעמ 7
 ןמְנְראְו בָּהֶז הָיִהָי ונָממ והֶשְעְמְּ וילע רשא לתדפא בָשָחְו 5
 תְחַּתְפּו םהָשיִנְבַא יִתַשתא הקל :רֶושִמ ששו יִנָש תעלותו <

 :ייד יד היד גיד אמ ,מ ,חל הל ,רל ,גל ,בל אל - ,דכ ,בכ ,טי .חי ,זט ,גי ,בי אי חנומ ןכ < 5
 יזייד ,זיטד ,היד ,איד הנ ,הנ ,דנ ,ננ .בג .אנ .טמ ,חמ .המ ,גמ ,במ ,טל זי א ןכ .אטשפ 'םֶהיִדָמע אס

 4 ל .לַכָו עזת :לָּבתֶא ְתיִלעְו שיח :לכ ריבס = 19 .טייד ,ה"יד
 שיח ןכ .ןהכְל לכ <==.1.5.+ 41 .זיכ קוספ דע יו קוספ ג"מ ןמיס לאקזהיב םדא-ןב התא הדטפה +.
 ,עיבר ןרָהַא תצקמב :ויד .גיד הנ ,דנ נג אנ .טל ,בָכ .אי ןכ .םישרג ןרָהָא איס <. 1 .םית .ע"ת ,אית

 בי ,אי ןכ ,תעלותו אים <.6  .במ ,נָב ,אי .ןכ .התֶא איס * 5  .םיִתאָלַמ ריבס <. 5 .:טמ .במ ,מ , דל ןב

 :עזת ,שיח ןב .רּבְהָי לינ = 1. .יד .טיל ןסקל ןייע .:ץית .שיה ןֶב .הלע ליג +. 1. ,פית ,ש"ה ,ךכ בבי 2
 ו : .'ד .ט"ל ומקל ןווע
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 וט תֶחאַה ןָבָאָה לָע םֶתְמָשִמ השש :לֶאְרְשִי יִנְּב תומָש םֶהיִלְע
 :םֶתְדְליְִּכ תיִנשה ןָבָאָקִדלַע םיִרָתנה הָששה א תומָשדתֶאְ
 וג "לע םיִנָבָאָה יִּתָשְתֶא חַּתַפְּת םֶתח יחותפ ןֶבֶא שרֶח הָשַעַמ
 וג "תֶא ּתְמַשְו :םֶתא השעת בָהְו תּוצְבְשִמ תֶבַסְמ לֶאְרְשי יְּב תמש
 אָשְנְו לָאְרשי ינָבל ןֶרָכ ינְבַא רפגַה תַפְַּכ לע םיִנָבְאָק יִּתְש
 :ןְרֶפול ויִפַתְכ יִתְשדלע הָוהְי נפל םֶתְומְשדתֶא ןרָהַא

 1, רוהמ בָהָז תרָשרש יִּתְשּו :בָהָו תַצְּבְשִמ תשע
 תֶתבַעַה תרשְרשדתֶא התו תבע הָשַעִמ םֶתא הָשַעת תְלְּבְנִמ
 5 השעמ טפְשמ ןשח תישָעו :תֶצָבָשִמַהְלִע
 שש ינָש תעליתו ןמָנְראְו תֶלּכָת בָהָז ינשעת דָפִא השעמְּכ בשח
 1 ויְּבָחְר תֶרָו ּכְרֶא תַרְו לּפָכ הָיהְי עּבְר :יתא השעמ רֶושִמ
 וז הָדְמִפ םֶדֶא רוס ןֶבֶא םיִרוט הָעְבְרא ןָבָא תאְלַמ וב תאָלִמּ
 פ רוטקו :םֶלַהְו ריפס ךפְנ ינשה רוטהו :דָחֶאַה ריטה תֶקְרְבִ
 גט םַהָשְו שישרת יעיבְרֶה רוטהו :הָמְלִחִאְו יִבש םשל ישילשה
 גו תָמְשלע ןייהת םיִנָבַאהְו :םֶתאּולְמְב יהְי בה םיִצְּבְשִמ הָפֶשָיַו
 ומָשלע שיא םֶתוח יחותפ םֶתמשדלע הָרָשע םיִּתש לֶאְרֶשַיינְ
 אפ השעמ תֶלְּבִּג תשרש ןשֶקה"לע םתיִשעְו :טָבְש רֶשָע ינשל ןייהְת
 38 "תֶא ּתַתְנְו בָהָז תועבט יִּתַש ןשחההלע ישו :רוהְמ בָהְו תָבַע
 ₪ בֶהָנִה תתבע יתְשדתֶא הֶּפַתְְו :ןשחה תוצק ינשדלע תשְּבַטה יִתש
 3 תתבָעָה יִתֶש תוצק יִתש תאְו :ןשְחה תוצקדלֶא תֶעְבַטה יִּתשדלע
 וינָּפ לּומדלֶא דֶפֶאִה תופְתְפדלע הָּתחְְו תוצְּבְשמַה יתָשדלע ןֶתּת
 8 "לע ןשקה תוצק יִנָשדלע םֶתִא ָּתְמְשְו בו תועְּבַט יתֶש ָתישָעו
 פז םֶהָו תעְבַט יִּתָש ףישָעְו :הֶתָיִב דפאה רַבְעְ"לֶא רש ותָפְש
 תָמָעְל ויִנָפ לּומִמ הָטַמְלַמ דוָפֶאַה תופת יִתְשלע םִתַא הָּתַתְְ
 ימלשורי ,יללהב ןכ +. .ח"וד .זייד זימד ,אמ ,חל ,בל .אל ,טי ,זט ,בי אי ןכ .רפח םֶתְלַתֶּכ איס <. וס
 א" +. ..אי ,א ןכ .אלמ דופָאָה יב ןמ רב סופד תואחסונבו ,י"כ לכב רסח ןכ <.5 .,מ ,חל ,אי ןכו .אלמ םֶתּוח

 לוגסב ןכ +. 5 .שיח ןכ ,דפָאָה לינ +. 15 .גיד ,ונ ,במ ,מ .בל ,אל ,טכ ,טי ,זט ,בי ,אי .ט ןכ ,רפח םֶתמש
 יגיד .ונ .בג .טמ ,גמ .במ .אמ .חל .ול .דל .בל .אל .טכ .דכ .נכ .בכ .םי .חי זי זט גי .בי אי 6
 ,ביד ,איד ,הנ .דנ ,ננ אנ .חמ .המ .מ .טל ,גל ,די א ןכ .ירצ הָפָשָּיָו א"ס :ט"יד .ח"יד ,ז"וד ,ז"טד ,י"ד ,זיד

 ןכ ;.רסח תַעְּבַט איס ז- 5 .ש"ח אל .בי ,א* .ט ןכ .'קו 'תכ םיִנָשָל א"סב :םיִנָשָל רובס +. ג  .ו"טד :ויד ,היד'

 ןכ +. 5 זי טיל ןמקל ןויע :ע"ת .ש"ח ןכ ,דלע לינ +.  ,דיד ,גיד ,דנ ,מ .חל ,גל ,אל .טכ .טי, חי בי .ט

 ,א רסח ןכו ימלשוריב ןכ +. = .מ ,חל .בל .אל ,טכ ,גכ ,חי ,גי .בי ,ט ןכו .רסח תַפְחּפ יללהב ,ימלשורי*
 ,דנ ,גנ אנ .טמ .חמ .המ .במ .אמ .מ .טל .חל ,בל אל .טכ ,רכ נב :טי ,חי .זט ,די .גי ,בי ,אי שי
 .איד .בנ ,גמ הל ,דל .גל .בכ ,זי ןכו .אלמ דּופאָה יללהב :טייד הייד .זייד .זיטד ,ייד .זיד .ויד ,גיד ,וכ הנ
 .גיד .במ מ .חל .טכ ,גכ ,חי ,אי .ט א ןכ .רסח דפַאָה איפ +.  .ו"טד ,ה"ד ,ד"ד ,ביד
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 "לֶא ותעבטמ ןשחה"תֶא מכרו :דופאָה בָשָחְל לעממ ּּתְרּבְחמ
 הֶזידאלו דוּפָאָהק בשח-לע תויָכְל תֶלָכֶּת ליִתְפַּב דופָאָה תַעְּבְ
 ןשֶחְּב לארשיחינב תומשדתֶא ןרַהֶא אָשְנְו :דופאָה לַעָמ ןשחה

 :ריטָת הוחודינפל ןֶרְכּול שְדְקהלא יאבְּב ֶּבְלְַלַע טָפְשמַה
 בל"לע יּיהְו םיִמָתַחתֶאְו םילואָקדתֶא טֶפְשמַה ןשָח"לֶא תת
 -לע לֶאְרָשְיִנְּב טפָשמתֶא ןרהֶא אָשנו הָוהי ינפל ואבְּכ ןרהא

 דוָפָאַה לי :מתַא ָתישַעְ :דיִמת הָוהְי ינפל בל 1

 השעמ בבס ויִפְלהָיה הפש וכותַּב ושארהיפ הָיַהְ :תלָכת ליִלָב 39

 תל נמר וילושדלַע ָתישַעְו :עְרִקִי אל ולדהְיה אָרְחַת יִפָּכ גרא 3

 :ביִמְס םֶכתְּב בָהְז ינמעפו ביִבָס וילושר לע יש תעלותו ןמָראְ
 :ביִבְס ליִעָמה ילושדלע ןומרו בָהָו ןמעפ ןימרו בָהָז ןמעפ 4
 הָוהְי ינפל שָדְקַהלֶא ואַבְּב ולוק עָמָשִנו תָרָשל ןרהא"לע הָיַהְו :5
 רוהט םהָז ץיצ ס ָתיִשַעְ ;תּומי אל ותאצְבּו 6

 ליתפה לע ותא תְמשְו :הוהיל שדק םתח יחּותפ לי לע תְחָּתְפִו גד
 -לע א יהְו :היהי תָפְנֶצמַהיִנּ למל הפצה הֶיָהְו תָלָכִּת 8

 לארשי ינֶּב ושידקי רשא םישדקה ןנעדתֶא ןרַהא אָשְנְו ן[רהא חצמ
 ינפל םֶהְל ןוצרל דיִמָּמ וחַצְמְדלַע הָיָהְ םָהישדק תָּתמלָכְל

 השעה טנְבאְו שש תַפְנַצמ תישַעְו שש תֶנְתָּכַה ּתְצַבַשְו :הָוהְי 9
 םיִטנְבַא םֶהְל ָתישָעְו תַנָתְכ הָשַעְּת ןרהֶא ינְֶבלְו :םקר השעמ 90
 "תֶא םֶתא תשלחו :תראפתלו דובְכְל = הָשַעִּת תועבנמ 41

 תשדקו םֶדָיתֶא תאלמו םתִא ָּתְחַשְמּו פא ויְְּבתֶאְו ףיחַא ןְרַהַא
 הורע רַשָּמ תּוָפכְל דָבדיִסְנְכִמ םֶהָל הָשִעְו זילדּונָהכְו םֶתא 9
 -לֶא | םָאבְּב ונמל ןרָהֶאדלע ּויָהו ּויהְי םיכרידדעו םִינְתִמִמ 3

 ןָע וִאְשידאְל שָדְקִּב תרשל חפזמה"לֶא םָּתְשְנְב וא דעומ לָחֶא

 פ רָכִּדַה הו :ויִדחא 'ערזלו ול םלוע תֶקָח ותָמְו טב
 רק" דָחֶא רפ חקְל יל ןקכל םֶתא שדקל םֶהָל הָשָעְתְדרֶשֶא
 יתכ ּותָעַבַטַמ *- 5 = טוד .חייד .גיד .במ ,מ ,בל ,גכ .טי ,חי .די ,גי ,בי .ט ןכ ,רסח דפָאָה איס <.
 ,בי ,אי .ט ןכ .רסח דפַאָה א"פ +. 5 .גיד ביד ,גכ ,זט ,בי ,אי ,ט ןכ ,'קו יתכ ויִתְעְּבַטְמ א"ס :יק ויָתְעְבְטִמ

 ,די ,בי ,ט ןכ ,רסה דפָאָה איפ < 5 .אמ ,בל ,אל ,טי ןכ 0 ₪ | גיד הנ מ .בל .ל גב
 .ט ןכ ,רסח םירָאָה איפ + %- מ .בל ,ל ,נכ ,בי .ט ןכ .הפֶאָה איס +.5 .גיד במ .אמ ,מ .בל .ל ,נכ ,חי
 ,רסח דפָאָה איפ +. ול ,דל ,חי ,בי ןכ .הנטק אשילת ץרָהַא איס < 6 אמ .מ .חל ,בל .נכ ,טי ,אי
 אושב תֶַּתְכ וחירי 4 .ז"כר ןמיס יא תוא הרסמ ןייע :יתבר ץ *- 6  .גיד .ביד .מ ,טכ .גכ ,חי .בי .ט ןכ

 .ביד .במ .מ ןכו .רסח תָעְבְְמּו יטלשורי ,יללהב ןכ +. 6  .ויטד .איד .ול .בל .טכ .בכ .גי .בי .ט ןכו .דבל
 ,אל ,5 ןכו .-דע הגומ ד.

 אפ 8

 אפ 9

 שכ 0



 1% הוצת אאזא 0

 ג ןָמְשַּב תֶלּולְּב תצמ תֶלַחְו תוצמ םֶחַלְו :םֶמיִמִּת םיִנש םֶליאְ
 3 םֶתּוא ַתְנְו :םְתא השעפ םיִטח תֶלְס ןמָשַּב םיִחְשְמ תוצמ יקיר

 :םליִאָה ינש תֶאְו רָפַהְתֶאְו לָפּכ םֶתא ּתְבְרקהְו דא לפ"לפ
 + םֶתַא ּתְצַהְרְו דעומ לָהֶא חַתָפלֶא בירקת ייִנְּבתֶאְו ןרַהֶאתֶאְ
 5 תֶאְו תֶנֶּכַהתֶא |רֶהַאדתא ּתְשּכְלהְו םידָנְּבהתֶא ּתְחְקְלְו :םִיַמּב
 :דֶפַאְה בשָחְּב ול תְדַפְאְו ןָשְחַהדתֶאְו דָפֶאָהְדתֶאְו דפאה ליִעְמ
 6 :תפנצִמהְלע שָדְקַה רָנְתַא תת ושארדלע תַפְנצִמַה תְמְשו
 ג תֶאְו :ותא ּתְחַשְמּו ושארדלע ָּתְמַצְיו הָחְשְמַה ןמָשתֶא ּתְחַקְל
 9 ויִנָבּו ןרָהַא טְבַא םֶתַא 'ּתְרְֶחְו :תֶנתְּכ םֶתְשַבְלַה ביִרְקִת וב
 תאלמו םלוע תקחל הָנהַּכ שחל הָתְיַהְו תעּבְנַמ חל תשבחו

 19 ךַמָסְו דעומ לא נפל רָפַהדתֶא ּתְכְרְקַהְו ווינְּבִדדְ ןרָהָאדד
 גו יִנפל רֶפַהדתֶא ּתְמחָשְו :רָפִה שארדלע םֶהיִדְיתַא ויְנְבּו ןֶרחֶא
 וג תנרקדלע הָּתַתְְו רפה םדִמ ּתחקְלְו :דעומ לֶהֶא חַתָּפ הָוהְ
 . ל :חבזמה דוסָדלֶא ּךּפָשָּת םדה"לכ"תאו ד דְּבְצֶאְּב חֶּבְוִמה
 תא דַבָכַהְדלַע תֶרְתיִהא בְרָקַהדתֶא הָפַכְמַה בֶלַחַהלָּכדתֶא
 4 "תֶאְו :הָחְבְזִמַה ּתְרטקהְ ןהילע רַשא בֶלְחַהתֶא תיִלְכַה תש
 תאָטַח הנחמל ץוחמ שאב ףרשת ושְרַפתֶאְו ורעדתֶאְו רֶּפִה רָשְּב

 4 דלע םהיִדְידתֶא וינְכּו ןרקא וכמו חפּת דָחֶאָה ליאה :אּוה
 :6 ָמְמה"לע קרו ומדתא חקֶלְו ליִאָהתֶא ָּתְטחְשְו :ליִאָה שאר
 וז "לע תת ויפְרְכּו ברק ּתְצַחְרו ויִחְתְנְל חַתְנְּת ליאָהתֶאְו :ביִבָס
 9 אוה הלע הָקַבְזמַה ליִאָק"ַלֶּכתֶא תרטקהו :ושארדלעו ויָחְמ
 ךִּמֶסְו ינשה ליִאָה תֶא תחקְלו :אּוה הָוהיל השא חוחינ חיִר החיל
 תחקלו ליִאָקתַא ְטַחְשְו :ליָאָה שארדלע םֶהיִדְיתֶא וְָבּו ןֶלֶדא
 -לַעְו תיִנָמָיַה יינְּב ןֶַא ךונתדלעו ןרהא ןזא ףךּונְּתִילע הָּתַחִנְו ומִדִמ

 היי יוצב

 דלע םָקַהדתֶא ּתְקַדֶוַו תיִנְמיַה םלְגר ןָהְבִלעְו תיִנָמָיה םֶדָי ןחְּב
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 ,בל .אל .דב .בכ .טי ,זי זט ,בי .אי ,ט ןכ .לוגס רֶָנ איס +. 6  .טי ןכו .אלמ הְּפַתְנְו יללהב <. 5 ,םכ
 .תַכְּתְּכ והירי +.5 ,רואמל ןָמָש ןכו ,ירצב 2 יקובנזב + 7 .י"ד ,זיד ,דיד ,גיד ,איד ,טמ ,אמ ,מ ,חל .ול ,דל

 .בל טי הוט בי אי ןכ .ףקמ אלבו אכרמ ו א"ס + 9  .'מ ח"כ ליעל ןייע :םירחא םירפסב ןכו
 .בכ טי חי ,זי ,זט גי .בי ,אי ,ט הניגנ אלבו ףקמב ןכ +. 5 מ ,אל ,אי ןכ .םישרג ּתֶחקְלְו א"ס +. 3

 אלבו עיבר תֶאְו א"ס :ייד .זיד ,ויד ,הנ .דנ ,גנ ,אנ ,חמ ,המ .במ ,אמ .מ .טל חל דל בל ,אל .טכ

 הילע רפמנ בנ הרסמב :ט"יד ,ח"יד ,ז"יד ,ז"טד ,ה"ד ,גיד ,איד ,ונ ,בנ ,טמ ,נמ ,ול .גל .דכ .די .א א ןכ ,ףקמ

 ,רדינק י"כ 'ח ןכ .ַחיִרְל איס +. 18 .אמ חל ןכו .אלמ ןורָהֶא וחירי שמוחב +. 85 .אמדקו לוגסב תאו יקובנזב
 .גיד ביד ,מ ,נל .טכ .נכ .טי ,חי ,זט ,גי ,בי ,אי .ט ןכו .רסח שחינ יללהב +. 18  ,סית ,עית ,י"ת ,א"ת

 .בי ןכו ,חתפ לָיַאָה יקובנזב +. 9



 אאזא 9 תומש 14

 הָחְשִמַה ןִמָשמּו הּכֶּמַהִהלַט רשא םדהדמ ּתְחְקְלו :ביִבְס חָבְזִמַה ?1

 שדקו ּּפִא ייִנָב ידנכדלעו וינְבִלַו ויִדנְּבלַעְו ,רחאדלע יוהי
 הָיָה בלְחה 0 דקה ות נב דנו נב ויִדְנְבּו אוה ל

 :אוה יא לא יכ ןימה כוש תֶאְו ו ןקילפ דשא א בלהה
 תוצמה לט דָחֶא : קיקרו תחא ןמש םָהְל תַלִחְו תחא םֶחַל רו

 וינב יפַּפ לע ןרהא יִּפַּכ לע ?פד ּתְמְשְו :הוהי ינפל רשֶא א
 תְרַטְקִהְו םֶדיִמ םֶתַא תחל :הָוהְ ונפל הָפּונָּת םֶתִא ּתְפִנַהְו <

 6 וקל

 :הוהיל אוה הָשִא הְוהי 5 היחינ -יהל הלעה"לע הָחְּבְזמַה
 וד וכ

 ותא תְפנהְו ןר האל רַשֶא םיאלמה .ליאְמ .הָוְחַהְדתֶא תְחְקְל 506

 הָפּונְתַח הֶזחותא ףשדקו הנמל ל יהו הָוהָי ינפל הפו
 םיִאְלִמַה ליִאָמ םֶרּוה רשאו ףנוה רַשֶא הַמּורְּפַה קוש תַאְו

 םֶלשדקַחְל ונָבְלּו ןרַהֶאְל 'היִהְו :ויִנְבְק רשאְמו ןרהאק רשֶאמ ₪
 ילֶאְרְשייִנְב תֶאמ הָיִהְי המּורְתּו אוה הָמּורת יִּכ לֶאְרְשִי יִנְּב תֶאַמ

 ןר רהֶאל רשא שדלח ידגְבּו :הוהיל םֶתַמּורִּת םֶהיִמְלַש יִחְבְּזמ 9

 תַעְבַש :םֶדידתֶא םכְדאלמְלו םאְב"הַהְשְמְל ירח וינה
 דָעְמ לָהֶאְדַלֶא אָבָי רשָא ּונְּבַמ ויֶּתְחִּת ןהכה םֶשָכְלִי םיִמָי
 ורָשְּבדתֶא תְלשבו חקִּת םיִאְלִמַה ליא תֶאְו :שְדְפּב תֶרָשְל

 םֶחְלַהתֶאְו ליִאָה רָשְּבתֶא יינָבּו ןרדא לּכְּאְו :שדק םֶקְמְּב
 אלמל םהָּב רַפָּכ רשֶא םֶתא ילְכָאְו :דעומ לָהֶא חַתָּפ לָפּב רָשֶא %
 רַתְויִאְו :םה שָדְקיִּכ לכאידאְל רו םֶתא שדקל םֶדָיתֶא +

 שָאְּב רֶתוגַהדתֶא ּתְפְרָשְו רקּבַהְדדע םֶחְלַהְְמ םיאלפה רַשָּבִמ
 -רַשֶא לֶכְּכ הָככ נבל ןרהאל ָתיִשָעְו זאּוָה שָדָקיִּכ לֶכָאְי אֶל 5

 םויל הֶשַעַת תאְטח רפו :םֶהָ אלמת םיִמָי תעְבְש חָכְתא ית =
 ותא תְחשְמּו ויִלָע ּךֶרפְכְּב חבְומַהְלַע תאָטחְו םיִרָּפְּכִההלע

 הפומה הָיַהְוותא תשדקו חָּבְומַהְלַערָּפַכּ םיִמָי תַעְבְש :ושדְַל וז
 רֶשֶא הָ 11שדקי חָבְזְמַ ענה םישדק שדְק 8

 תֶא :דיִמָת םּויל םֶיִָש הָנָשיגְּב םיִשָבְכ חָּה"לע הֶשָעְת 9
 ,גנ .בנ ,אנ ,חמ ,המ .במ אמ .מ .טל הול ,דל ,גל .בל ,אל ,בכ .שי .זי .זט ,גי ,בי חנומב ןכ <

 :טייד .הייד זייד ,זיטד ,ה"ד ,גנ ,טמ ,גמ ,םכ ,דכ ,חי ,ט ,א ןכ ,אברמ ךָשֶא א"ס :י"ד ,ז"ד ,א"ד ,הנ ,דנ

 הָתְשָמְל א"פ +.5  .דכ ,ג' ןכ ,יקו 'תכ איה א"ס :איָה ריבס +.5 ,ג"ד ,חל ןכ .הניגנ אלבו ףקמב -רָשֶא תצקמב
 ,ש"ח ,ג"ד ביד ,דכ ,גכ ,טי ,בי ,אי ןכ ,יקו יתכ דתֶא א"ס :םדידתַא ריבס +. 5 .אל ,טי ,אי ןכ .ריבת אכרמ םָהָּב
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 ישרפ

 1%5 אשת יכ אא]זא 40--אאא 9

 ןיפ הֶשַעִּפ ינשה שָבְִּה תאו רקְפב הָשַעִּמ דָחֶאָה שָבְּפַה
 49 תַעיִבְר ךַמְִו ןיהה עַבְר תיִתְּכ ןֶמָשְּב לּולְּב תל רשע :םיבְרַעָה
 וג םִיִּפְרַעַה ןיפ השעפ ינשה שבמפה תֶאְו :דָחֶאה שבכל ןיי ןיחה
 ]9 תלע :הוהיל הָשֶא חחינ ַחירְל הל-השעת ה הָּכְסִנְכּו רֶקָּפַה תַחְנִמּכ

 םָכְל דעוא רֶשַא הָוהָי ינפל דָעומדלָהֶא חַתּפ םֶכיִתְרדְל דיִמָ
 4 שּדְכְנְו לֶאְרִשִי נבל הָּמָש יִּתְדעְנְו :םֶש ךילא רבדְל הָמָש
 -תֶאְו ןֶרָהאתֶאְו חָבְזִמַהדתֶאְו דעומ לֶהֶאתֶא יִתְשדְַו יֶרבְכִּב
 45 ו יִתיִיַהְ לארשי יִנְּב ךוְתְּב יִתְנַכָשְו יל והכל שָּדְמא ויְנֶּב
 46 ץראמ םֶתֶא יתאצוה רֶשֶא םַהיַהְלֶא הָוהְי יִנָא יִּכ ועדי ;םיהלאל
 :םֶהיַהְלַא הוה יִנָא םכותב ינכשל םיָרְצַמ
 ל ופְרֶא הִמַא :ותא השַעַת םיִמש יִצָע תֶרַמק רטקמ חָּבְומ תשע

 3 ותא תיִפְצְו :ויתְנרק ממ וִתְמְק םיִתְמִאְו היה עובר לּכֶחְר הָמִאְ
 רז ול ָתיִשַעְו ויתְנְרְקדתֶַאְו ביִבְס ויתריִקדתֶאְו ּננתֶא רוהָמ בָהָ
 4 יִתָש לע וזול תַחֶּתִמ | ול-השעת בָהֶז תעָּבַמ יִּתְשּו :ביִבְס בָהז
 ותא תאשל םידבל םיִּתְבְ הִיִהְו וידַצ ינשדלע הָשַעְת ויתעְלַצ
 ? הָתַתְנְו :בָהז םֶתא ָתיִּפַצְו םימש יִצַע םיִדָּבַהתֶא תישָעְו :הָמָחְּב

 -לַערָשַא תרפכה ינפל תה ןרא-לע רשא תכַפה נפל ותא
 ז םיִמַס תֶרָטְק ןרהא ויִלָע ריטקהו :הָמַש ףְל ךעוא רשא תָרעַה
 8 תא ןֶרָהַא תלַעהְבּ :הָנְריִמְקִנ תְרגהתַא ּוביִיִהְּב רקַּבַּב רֶקְִּּ
 :םָכיִתְרדְל הָוהי ינָפל דיִמָּת תָרָטְק הָנְריִטקִי םיִּבְרַעָה ןיּב תֶרּגה
 ,4 רָפְכְו :ויִלָע וכפת אל סנו הָחְנִמּו הלעו הָרְז תרטק ויִלָע ולעתחאל
 הנשפ תחא םיִרָּפַּפַה תאטח םּדִמ הָנָשִּב תֶחא ויפנרקדלע ןרַהא

 :הָוהיל אח םישְדְקְשְק םָכיִתְרדְל וילק רפי
 1 לארשידינפ שאְרדתַא אשת יִּכ :רמאל השמחלא הָוהְי רבדינ
 הייד םַתא דָקְפְּב הָוהיל ושפנ רֶפָּפ שיִא ּונפְָ םֶהיִדְקְפל

 יריב יב רכב ל א"ס 9 .ביד ,איד ,במ .מ ,בל .דכ ,נכ ,טי .זט .בי ,אי ןכ ,אלמ תִיְע ;יִבְר א"ס +. 0

 יטכ ,גכ .טי ,בי ,אי כ נפלו איס + 6  .םית עת ,שיח ,רדינק י"כ " ןכ ּיָהְו א"ס + 4 ע"ת ,ש"ח

 .ויד ,גיד .איד ,דנ .אמ ,אל ,בכ ,טי ,ני ,אי ,ט ןכ .ןטק ףקז רֶקַּּב א"ס +. .ויד ,גיד ,אמ הל "בל ,אל

 ,אלמ תּולעַהְבּו יללהב +. 5 .טיוד ,ייד ,זיד ,המ במ ,אמ .טל .גל .בל ןכ .אכרמ יוביִטיִהְב איס + 1 .י'ד .זיד

 .י"ד ,ז"ד ,א"ד .חל יגכ ,טי ,בי ןכו

 םידרפסו :םיזנכשאה גהנמכ טיל קוספ דע יא קוספ ה"י ןמיס 'א םיכלטב ,םיבר םימי יהיו הרטפה +. 1
 ןכ .םושרג ּונְהְגְו א"פ +. 15 = .ו ו לועל ןויע :יפר דמלה רמאָל א"ס +. 11  ,יכ קוספ באהא חלשיו ןיליחתמ
 .א'ד ,בכ ,טי ,בי



 אא> 4 תומש 1%6

 תיִצָחמ םידְקְפהדלע רבעָהלָּכ ּונּתַ | הז :םֶתא דָקְּפִּב ףנְ םֶהָב 5
 הָמּורּפ לקֶשה תיִצַחִמ לקשה הרג םיִרָשַע שדקה לָקָשְּב לקשה

 ןָתַי הָלָעְמְו הָנָש םיִרָשִע שמ םיִדָקְּפַהְדלַע רָבשָה לפ ;היהיל 4

 תיִצְחְמִמ יִפְמִי אֶל לדה הָּבְראְל ריִשָעַה :הָוהְי תמורת ו
 ּתחְקְלְו :םֶכיִתְשְפנדלִע רֶפכְל הָוהְי תַמּורְּתדתֶא תַתְל לָכָשַה 6

 תֶדבַעדלַע ותא ָּתַתַנ לארשי יִנָּב תֶאמ םיִרְפְּכַה ףַסָּכדתֶא
 -לַע רָפָכְל הָוהְי ינפל ןורָכול לארשי ינבל "הָיָה דעומ לָחא
 :םֶכיִתְשְפַ
 תֶשָחָנ כו תשְחְנ וכ ָתיִשָעְו רמאל השמחלַא הָוהְי רפדיו 4

 :םיִמ הָמש ּתַתַנְו חַּבְזַמַה ןיבו דעומ לָהֶאְדְיּב ותא ּתְַנְו הָצְתְרְ

 -לֶא םֶפבְּב :םקיִלנְרדתאְו םקידַתֶא ממ יב ןרחא יצרו 2
 תרשל ַָכְוִמַהְדלֶא םֶּתְשנְב וא ותְמָי אָלְו םיִמדוצָחְרַי דקומ לָהֶא

 הָפַיַהְו ותמי אלו םֶהיִלְגרְו םקידי צָחְרו :הָוהיִל השא ריטקהְל ו
 :םֶתְרְדְל ועְרְזְּו וק םֶלשקֶח םָהְ
 -רַמ שאר םיִמָשְּב ףלדחק הָּתִאְו :רמאל הָשמלַא הָוהְי רדיו
 -הנקו םָתאָמּו םיִשְמָח ִתיִצְחַמ םֶשָבְִֶמנקְו תואמ שמח רורד
 ןמשו שדקה לקשְּב תּוֶאַמ שמָח הקו :םיָתאמו םיִשמִח םֶשְב

 השעמ תחקרמ חקְר שדקדתמשמ ןִמש ותא תישְעְו :ןיה תד 5
 תֶאְו דעַמ לָהֶאחתֶא יִב תחשמו :הְיִהְי שדקדתחשמ ןמש חקר 5
 היִלַּכ"תֶאְו הָרְִמַהתֶאְּו יִלָכְדלָכתֶאְו ץֶקְלָשַהתֶאְו :תֶדַַה ןוְרא יז
 רָוְכהתַאְו ויִלְּכְלּכְדתֶאְו הלעה חבומהתֶאְו :תְרָטְקִה חכְמ תֶאְו 5

 :שָדקו םֶהְּב עננה"לַּכ םישדק שדק יהו םקא ףשדקו ּינּכדתַאְו
 ינָּבדלֶאְו :יל ןהכְל םֶתא ּתְשדִקְו חָשְמִּת וינָּבדתֶאְו ןְרהֶאדתֶאְו
 :םֶכיִתְרְל יל הֶז הָיְהִי שדְל"תחשמ מש "דָמאל רָּבדְּת לֶאְרְשִי
 אח שרק וכ שפק אל ית דס אל מא רשכ"לע

 ןדלע וטפמ ןתַי שאו והמּכ חקרו רשא שיא :םָכְל הָיהְי שדק <
 ףךלדהק הָשמדלַא הָוהְו מאיו :וימַעִמ תַָרְכְנְו 4

 יללהב +. |." ו לועל ןויע :יפר דמלה רמאל איס +. וז .ול .בל .אל .בכ .בי ןכו .ירצב ןבָמ וללהב + 4
 ןכ +. 6  .ונ ,זט ןכו .םלוחב ןמְנְקְו ניכ +. 5 .יי יו ליעל ןייע :שגד אלב דמלה רמאל א"ס +. ₪ .ץמק יעְרְזְלּ

 .עזת ,ש"ח ,רדינק י"כ יז ןכ .הילכ לָּב איס + = .גיד .הל ,נכ ,בי .אי ןכו .אלט תּודַעָה יללהב ,ימלשורי
 לינ -5  .ייד היד גיד ,בכ ןכ .שרג שֶדְקתַהְשַמ תצקמב :איד ,טמ .,זי ,זט ,בי ןכ .שָדִק תֶהָשַמ איס +.

 .איד .במ .אמ .מ ול .דל .נל .בל ,בכ ,טי .זי ,זט ,גי ןכ .הנוגנ אלכו ףקמ דרָשֶא איס + 5  .ש"ח ןכ .ָךְסּו
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 :הָיְהְי דָבַּב דפ הָּכַז הָנבְלּו םיִמַפ הֶנְּבְלְחְו תֶלַחְשּו | ףטנ םימס

 3 תקחשו :שדק רהט חַלַמְמ חור השעמ חקר תרטק הא תי
 דעוא רָשֶא דעומ לָחָאְּב תַדַעָה ינפל הָּנִמִמ הָּתַתְנְו קדַה ּהָנָמִמ
 וז השעה רֶשֶא 0 :םכל היהְת םישדקה שדק הָמָש / דל

 אל 5% " ןוימעמ תרכנו הב 0 המ השע 6
 2 רּוחדְזָב ירּואדּב לֶאְלַצְּב םשָכ יתאָרק הָאְר רמאל השמ"לֶא הוה

 3 תעְדְבו הנובתבו הָמְכָחְּב םיקלֶא חור ותא אלמא ;הֶדּוהְ הממ
 + :תשחנבו ףסכבו בקמ תושעל תֶבָשַחַמ בשחל :הָכאְלְמ"ַלָכְבּו
 2 יאו :הֶכאְלַמְלְכְב תושעל ץע תַשְרַחְבּו תאְלמְל ןָבָא תשְרָחְבּו
 דל בלבו ןדדהטמל ףָמָסיחֶאה ןָּב בָאילַהֶאדתֶא ותֶא יִּתַתָנ הגה

 ז דעומ לה תֶא :ףחיוצ רשא"לּכ תֶא ושעְוהָמְכִח יִתַתְנ בלדה
 :לֶהֶאָה יִלָכְ"לָּכ תֶאְו וילָע רשֶא תֶרָּפַּכַהתֶאְו תְדַעָל ןרָאָקְתַאְו
 8 תֶאְו קיִלּכדלְּכתֶאְו הָרהֶטַה הָרְְמַהתַאְו ויִלּכְ"תֶאְו ץֶחְלֶשַהְדתֶאְ
 9 תֶאְו רויּכְהדתֶאְו ויִלְּכדלָּכַתֶאְו הֶלעַה חַבֶזמדתֶאְו :תרטקה חַבְזמ
 וט ידְּבדתַאְ 0 ל -- יִדְנּבתֶאְו דרשה יִדָּב תֶאְו ינּכ

 שמ ףסוצירא
 15 לָאְרְשַי נָּבדִלֶא"רֶבִד הָפַאְו :רמאל הָשמדלַא הָוהְי רַמאָי
 םֶכיִניִבּו ניב .אוה .תוא לכ ּורְמשת יִתְתְּבשדתֶא ךא רמאל
 ָּב הָעעָההלָּכ יּכ תֶמּי ומ קיללֶחְמ םֶכָל אוק שדק יפ + תפשַה"תֶא םָּפְרַמשו :םכשדקמ הֶוהְי נצ יק תעדל םָכיִתְרדְל
 הָשַעי םיִמָי תֶשש :ָהיִמַע" ברפמ אוהה שפנה הָתְרְכְִו הָכאָלִמ
 א'ס +. 8 . ין לועל יווע :שגד אלב דמלה רמאל א'פ < 1 % .אמ ,אי ןכ .קספ דַבְּב ו דַּב א"ס +. 4

 .ביל היל ןמקל ןייע :שיח .רדינק י"כ 'ה ןכ ,בשָחְלְו איס + +  .איל היל ןמקל ןייע :חל ,גכ .די ןכ .הָנּובְתִּב
 .טמ .גמ .במ אמ מ .חל ,ול .דל ,גל אל ,בכ ,טי ,זי .זט ,גי ,בי ,אי ,ט הנוגנ אלבו ףקמב ןכ < 5
 .בנ ,אנ ,חמ ,המ .טל .בל ,טכ .דכ 'חי .א ןכ .חנומ תֶא א"ס :ט"יד ,ח"יד ,ז"יד ,ז"טד ,ו"טד ,ה"ד ,ג"ד ,א"ד

 ,חי ,זט .אי ןכ .וילב דלָּב אי + 8 ,שיח ,ררינק ייכ יו ןכ ,התֶא איס +. 5 י"ד ,זיד ,ויד ,ביד ,וג ,הנ ,דנ ,גנ

 א"ס +. 10 = ש"ח ,רדינק ייכ יד ןכ ,התַא א'פ +9 .זיכ יל לועל ןייע :ס"ת ,עית ,יית ,שיח ,אמ .בל .חב
 .דל .בל .בכ .טי ןכ ,הניגנ אלבו ףקמ -תֶאְו א"פ +. 11 .ם"ת ,ע"ת ,י"ת ,א"ת ,ש"ח ,רד"נק י"כ יח ןכ ,תַרָשַה

 אלב דמלה רמאל איס <. 25 אמ .אל ,זט ,אי ןכ קיז חנומ הָמְשַמַה ןָמָש איס +. 11 .טמ ,אמ .מ חל
 .אל ןכ יקו יתכ איַה איב :'ק איַה <. .רל .בל ,גכ ןכ ,אכרמ ךפהמ נבל רבִּד א"ס +. 15 ."ו יו ליעל ןויע :שגד

 בי ,א דבל אושב ןכ + + .ט"וד ,בל ,דכ ,בי ט ןכ ,'קו יתכ איָה א"ס 'ק איָה +. + .הבשה םוי ריבס + 4

 ,רג .גנ .אנ .טמ .חמ ,המ .במ .אמ .מ .חל .ול ,דל .בל .אל .טכ .דכ .נכ .בכ ,םי .חי .זי .זט ,די .גי
 ,יד .חנ .גמ .חל ,גל ,אי .ט ןכ .התפ ףטח ָהיֶלְלִמְח א"פ :ז"טד ,זיד ,ויד .ביד ,איד ,אע ,ע .בס ,ונ ,הנ
 .ס"ת ,זנ ,אל ןכ יָהיִטַעַמ א"ס +. + ג'ד .בל .אל ,דכ .בי ןכ .איָהַה א"ס +. 14 .ט"יד ,ח"יד ,ז"יד

 1 שז



 אאא] 16--אא אז 8 תומש 1%

 הָשעֶההלָכ הוהיל שדק ןוְתְּבַש תבש יעיבשה םויבו הָכאְלַמ
 תכַשַה"תֶא לאְרְשייִנְב ּוְרָמְשְו :תַמוי תומ תָּבַשה םוויְּב הכאְלִמ 6
 לאְרְט עי נב ןיכו נב :םֶלוע תיִרְּכ םֶתְרדְל תָבַשַהְ"ַתֶא תוָשַעל וז

 -תֶאְו םָיִמְשַהתֶא הוהְי הש םיִמָי תֶשָשיִכ םֶלעְל אּוָה תוא
 -לֶא ןּתיו :שפָניו תָבְש יעיִבָשה ' םויכו ץֶרָאָה 8

 ןֶבָא תֶהְל תֶדַעָה תֶחָל יִנש יניס רַהְּב ותא רבדְל ּןתַלַכַּכ השמ
 -ןמ מ תדרל השמ ששבדיפ םָתָה אריו :םיִהלֶא עָבְצֶאְּב םיִבְתָּכ בל

 םיהלָא טופ ללא ּורְמאַו .ןימאדלע םה ל" רקַה

 שא בה מ וקרפ הא % רַמאָ ל הָיָה וחי ל
 םֶעָה"לָּכ וקרפִתַו :ילַא ּואיִבַהְו םֶכיִתְנְבּו םֶכיִנְּב םֶכיִשְנ יִנאְּב 3

 םךיִמ חפוו :ןרַהֶאהלַא ּואיִבַיו םֶהיִנְְאְּב רֶשֶא בָהֶזה יִמְזנתֶא
 לארשי ללא הלא ורָמאַָ הָכָסַמ לנע והשעיו טרח ותא רציו

 ארקיו וינפל חּבְזמ ןֶכיו ןרהֶא ארנו :םיִרָצִמ ץראמ וְלעַה רשא 5
 ושָגיו תלע ּולעיו תָרָחָמִמ ומיפשיו :רֶחַמ הוהיל ג5 רמאיו ןרַהא
 :קחצל ומקיו ותשו לַכָאְל םַעָה בשיו םיִמְלֶש

 ץראמ ילעה רשא ּךמַע תתש יּכ דל"דְל השמדלַא הָוהְי רבדוו ז
 הָכַפִמ לָנֶע םַהָל ושָע םת'וצ רשא ךרדההןמ רהמ ּורָפ םִיְרְצִמ
 ּףולַעָה רַשֶא לֶאְרְשִי ףיָהלֶא הָלֶא ּורָמאַיו ולדּוחְּבזיו ולדווחתְשיו

 הָגהְו הזה םַעָהתֶא יתיִאְר השמדלָא הָוהְי רָמאִיַו :םיִרצמ ץראמ 9
 םֶלַכָאְו םָהְב יפאזרחָו יל הָחיִגה .הֶחְַו :אוה ףרע-השקדםע
 רמי יקל החי ינפתֶא השמ לח לד יוגל 4 הָשָעאְ

 ספ

= 

 של

 סמ

0 - 

1 - 

 שבט זס

 ואלה הערב א םיילצמ וצמאי = :הקוח דיו לוד .
 א דד ףפא ןורחמ בוש הָמָרָאַה ינפ לעמ םֶתְלַכְל םיִרָקְּב םֶתא גרהל

 ו קְציִל 'םֶהְרְבִאְל רכז :ףמעל הָעְרְהלַע םחנהו
 -תֶא הָּבְרא םהלַא רָבדִּתַו לָּב טָקְל ְעְּבְשנ רֶשֶא דב
 ןכ .היטרגל חכו ,יָּכ איס + גז גיד ,איד ,מ ,בי ןכ ,יקו יתכ איה א"סב :יק אּוַה +. גז .תבשה םוי ריבס = 6

 ָעוַבַשַה סָויִכז א-ס הילע רסמנ אל הרסמב + 17 .ייד ,זיד ,ויד ,אמ ,מ ול .דל .בל :אל .בכ ,חי זי .בי

 ,3* ןכ .השוגד דמלה ול א"ס < של ,במ ,אמ ,אי ןכ .םישרג יתלַבָּב א"ס +. 8 מכ ריבת אגרד 9
 רסמנ אל הרסמב +5 .גיד ,ונ .אמ ,מ בל .אל ;טכ ,טי חי זי ןכ ,ירצב טָרַהַּב איס < + במ אל וא

 ,אמ ,אל ,ל ,טי ,חי .אי לוגסב ןכו .יָל וילע רסמנ ט"וד גול הרסמב + 6 18 ,₪ ץמק ןכו .גְה א"פ הילע
 עת 5 ןב .ץמק םֶתיִּנִצ איס <<  ,םיוד ,ניד
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 ןתא יתְרמָא רַשֶא תאוה ץֶרָאָהְלְכְו םִיִמשה יִבְכוכְּכ םֶכָעְרַ

 ;ו תפל רָכִד רש הקרה הוו חו :םעל ילו בול
 :ִּמַעְל

 15 םיִבְתּכ תהָל ודָיְּב תֶדַעָה תֶחְל יִנֶשּו רֶהָהְִמ הָשמ דָרָיַו ןֶפיו ם
 4 םיהלַא השעמ תחלהו :םיבְתַּכ םה הזו הֶזִמ םֶהיִרְבָע יִנָשִמ
 וז "עַמשיו :תֶחְלַהדלַע תּורָח אּוה םיהלֶא בָּתְכִמ בָּתְכמה המה
 הַמָחְלַמ לוק השמד לא מאיו הָעְרְּב םַעָה לוק" תֶא עָשוהי
 8 לוק כ הָשּולַח תנע לוק ןיִאְו הָריבְג תונע לוק ןיא רמאיו :הֶנָחַמְּב
 \9 לָנְעָהתֶא ארו הָנְהְמַהְדלֶא ברק רשָאּכ יח :עמש יִכְנא תונע
 תחת םֶתִא רָבְשיו תחֶלַהתֶא ןדלמ דלשיו השמ ףאזרחוו הלחמו
 ג "רֶשֶא דע חט שאב ףרשיו ושע רשא ' לָנַפָהְרתֶא חיו רַהָה
 91 "לֶא השמ רַמאָיו :לארשי ינְּבדתֶא קשיו םימה יִנְּפדלע רזי קָד

 גג מא :הלדנ הֶאְמַח וילע תאבמ"יכ הנה םעה דל השפה מא
 3 ורמאיו :אּוה עָרְב יִּכ םֶעָהְדתֶא ּתְעְדָי התא יִנדַא ףא רחְידלַא ןרַהא
 רָשֶא שיִאָק השמ הז ני פל ל רָשא םיהלֶא יִנְלהֶשָע יל

 5 השש ארו הוה לפה אַ שּאְב יהכלשאו לחות יקרה
 6 דמו :םהימסב הָצְמְשל ןרַהֶא הָעְרְפִדיִכ אּוה ערפ יִכ םַעָהתֶא

 ינְבְדלָּכ ויל ּפְסֶאִו ילא הָוהיל ימ רמו הָנָמִמַה רַעָשְּב שמ
 עז וָפְרְחְדשיִא ומיש לארשי יהְלֶא הָוהְי רַמָאהְּכ םָּהל רֶמאָו יול
 תֶאדַשיא ' ּוגְרְו הָנָחִמְּב רעשל רעשמ ּובושו ורבע כְרָיילַע
 ₪ השמ רבדכ יולחינב ושעמ :יברקדתַא שיאו והָעְרתא שיאו ויָחֶא
 9 השמ רַמאָיַנ :שיִא יִפְא תֶשְלֶשַּכ אוהה םויִּכ םֶעָהְדִמ לָּפַיַ

 םויה םכיִלע תתְלוויחְאְבּונְבְּב שיא יּכ הוהיל םויח םכְדְי ואל
 גט הָאָטָח םֶתאָטֶח םֶּתִא םַעָה"ַלֶא השמ רַמאַיַנ תְרָחָּמִמ יהיו :הָכְרְּב
 גו ביו :םֶכְתאטַה דַעְב הָרפכֶא ילוא הָוהְידלֶא הלעָא תו הל
 בח ושעיו הלו הֶאַטַח חוה םַעָה אטַח אָנָא רמאיו הָוחְילֶא השמ

 לכה -דד

 ₪ 'ףרפפִמ א) יִנחְמ ןיא"סאו םתאָטַה אָשּתְיסַא הְָו :בָהז יהל
 א"ס + ₪ ,יק ויָדִָּמ 'תכ ּודָיִמ + 19 .'ק וִעָרְב + 7 ,אמ ,אל .גי ןכ .ןטק ףקז חנומ עשוהי עמשיו איס +. וז

 0% ,'ק ּועְרַּפ + 5 .י'ד ,זיד .ויד ,איד ,במ ,אמ ,מ ול .רל ,נל .בל ,ליגבמ .טי ךפהמ -רֶטֶא לָגְעִה

 טי ןכ .אגרד אטשפ שיא ּגגְרֶהְו אס +. טז  .אריעז ףוק איסבו :הל ןכ ,יתבר ףוק הילע רסמנ א"סב :הקובד
 .סית .עזת שיח ,אל ןכ .םֶכיִדִי איט +. ₪. .םּפלֶא ריבס + 5 .ול ,דל

9 
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 חמא יל"אָמָה  רשֶא יִמ השמדלֶא הָוהְי רָמאָו יִּתְבְתְּכ רָשֶא
 הגה ךל יִּתְרַּכִדִדרֶשַא לֶא םֶעחתֶא הָחְנ | ךל הפו :יִרְפפַמ 4
 ףויו :םֶתאְטַח םָהלִע יתדקפו ידקפ םויִבו ונפל ךלו יִכָאְלִמ 5

 0₪7ד - :ןרהא הֶָשָע רש לנעָהְתַא ושָע רשא לע םַעְחתֶא הָוהְ

 םַעָהְו הָתִא הָוִמ הלע ךל הָשמדלֶא הָוְי רבדיו גל

 ךאלמ נפל יקחלשו ּוהְנְנִתֶא ךערול רמאל בקעַיְלו קָחְצְיְל *
 דלֶא ::יִוביהְו יוחה יּזרְפהְו יּתְחְהְו ירמָּאָה יִנענְּכְהתֶא יִּפָשְרגְו
 ףרע-השקהשע יִּכ ּףְּבְרקְּב הָלָעֶא אל לכ שָבְדּו בֶלִח תב ץֶרֶא

 ולפאתיַו הוה ערה רָבִדַתֶא םֶעַק עמשיו :ךרדפ ךלְכַאְדּפ התא +
 =יִנָּביַלֶא רַמָא השמדלֶא הָוהְי רָמאיו זויִלָע ויִדְע שיא ותשדאלו 5

 ףיִתילַכו ףִּפרקְב הָלַעֶא דָקֶא ענר ףרעהשק"םע םֶּתַא לארי
 דינב ולצנתיו :ךלרהֶשָעַא המ הָעְדאְו ךילָעמ ךידע דרוה הָתַעְו 6
 !לדהַטְנְו לָהאָהְדִתֶא חפי הָשמּו :בֶרוח רהמ םֶיְדְעדתֶא לֶאְרַשי 7

 -לָּכ הָיָהְו דעומ לָהֶא ול ארק הָנְחְמַהְִמ קחרה הָנִחַמְל ץוחמ

 הָיִהְו :הנחמל ץוחמ רַשֶא דעומ לָהֶאְלֶא אַצְי הָוהְי שָקְבְמ 8
 ולָהֶא חַתָּפ שיִא ּובָצְנְו םָעְהלָּכ ומּוקָי לָחאָהְלֶא הָשמ תאָצְכ

 הָלָהאָה השמ אָבְּכ הָיהְו :הָלָחֶאְה ואּבִ"דע השמ יִרָחֶא טיּבִהְו 9
 דלק הֶאְרְו :השמדסע רָפדְו לֶהֶאְה חַתַפ דַמָעְו ןנָעַה דומע דרָי וט

 ּווחְתְשְקְו םֶעָה"ַלָּכ םֶקָו לַהֶאָה חַתָּפ דֶמ ןֶנעַה דּומעְדתֶא םָעָה
 רַשָאַּכ םיִנָּפלֶא םִנָּפ הָשמדלֶא הָוהְי רָּבִדְו :וְלָהֶא חַתָּפ שיא וג

 רענ ןונןּפ עָשוהְי יתְרָשִמּו הָיְחְמַהְדלֶא בָשְו והעְרהלא שיא רָבדְי
 :לֶהאָק ממ שיִמְי אל

 הֶוה םַעָקְדתֶא לַעַה ילא רמא הָּפַא הֶאְר הָוהְילֶא השמ רמאַָו ופ
 יִתָעדְי ּתְרַמָא הֶתַאְו יִמַע חַלָשּתרָשֶא תא יִנָּתְעדוְה אל הָּתַאְ

 יניב ןח יִתאָצְמ 'אָנםִא הָּתַעו :יְניִעְּב ןֶח ָתאָצְמְסנו םֶשְב 8
 יפ הארו ינִעְּב ןָחאָצְמִא ןץמל דעדאו ךַכְרְדדתֶא אָנ ינעדוה
 ,ויד ,זי ,אי ןכ .אָטֶח ו רָשֶא טועימב :איד ,במ ,אמ .מ הל הל יבלבס מי ןכ .חנומ אָטְתְדרַשֶא אס +8

 ,דכ .בי ,אי ,ט ןכו .אלמ םֶהיִלְע יללהב .ימלשורי ןכ +. < .שיח ,א' ןכ ,'קו 'תכ הָּנַהְו א"ס :הָּנַהְו ריבס +. <
 ול .דל .בל .אל ,בכ ,טי .זי זט ,גי ןכ ,הנוגנ אלבו ףקמב -רָשֶא איפ +. 5  .ח"יד ,מ ,ול ,בל ,אל ,טכ
 ,יִגְתַהְו א"ס + 3 ,ד"דב א"ת .םית .ש"ה ,מ .בל ,גכ .טי .אי ןכ .יִרמָאָהְו א"ס +. 8 יג ,טמ ,במ ,אמ ,מ

 דל .גכ .בכ .טי ,אי ןכ ןלָאְרְַ נֶבִלֶא רטָא אופ + 5 .פ"ת עית ,דירב אית .שיח .חל .דכ ,גכ .טי .אי ןכ
 ויטד .גיד ,במ ול ,בכ ,זי ,בי ןכו .ירצב רַּבְדְו יקובנזב +. 9 .זיד ,במ ,אמ ,מ אל
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 + ןיארםא ויִלַא רמאיו :ךל יתָחְנַהו וכלי ינפ רמאר :הזה יוגה מע
 .2 ל". יתאצִמדיּכ אוכ תא -םי| המבו ,ללטת דלא ם :לה | ם
 10 - ₪ = וו == 1 הָזִמ רו ובוב "יְל

 1 = --ירייי ..%+3 יי. ריי ייצרוו פח -ב =< ירו .י.(. ב .

 == יש נא ּניִלָפְְ .=2 ןי:=> = אולה ו = % (יִניִעְמ

 :הָמְדִאַה ינפדלע דשא םֶעָה

 ָתְרְּבִד רשֶא הוה רֶָכְּדִהתֶא םג הָשמ"לֶא הָוהְי רָמאָה
 3 :ךֶדְבָּכדתֶא , יא ע ו וטעב ה יִניִעָּב 4 4%

- 2 2 

 י

 ב

> | 

 0 לכות אל - וטיהא רשאחתא ו א רשאדתא יתנו
 וג םוקְמ הגה הָוהְי רָמאַַ יִחָו םֶדָאָה יִנארידאְל יִכ ןנָּפתֶא תֶאְרל
 2 רצה תק ףיִתְמשְו ידבָּכ רֶבַפּב הָיָהְו :רוצקהלע תְבַצְנְו יִתַא
 ₪ יִחַאתֶא ָתיִאְרְו יִפָּכתֶא יִתרְסַהְו :יִרְבְעדדַע ךיִלָע יפכ יתפשו
 ;ּואְרִי אל ינָפּו
 יִנשאָרָּכ םיִנָבִא תֶחְלְדיִנָש ּךְל-לֶספ השמדלא הָוהְי רָמאַ
 יִנשאַרַה ז תחלקדלע ויָה רשַא ם םיִרָבִדַהדתֶא קחלקדלע ל ּתְבַתְכְ
 9 ּתְבַצְנְו יניס רהדלָא רקבב ג תיִלָעְו רקְפל ןוכְנ הִָהָו :ָתרּפְש רשֶא
 ו אלא שיאדסנ דמ מל הלטידאל שיאו : :רהה שארח למ םש יל

 :אּוָהַה רֶהָה לּומד לא עְרִידלא רַקְּבַהְ ו רֶהָה לָבְב
 :לפמ רקבב השמ םַפְשִ םיִנשאְרְּכ םיִנָכִא תחְלדינש לפה
 :םיִנָבָא תֶחַל יִנש ודָיַּב חכיו ותא הָוהְי ה צ רשאכ יניס רֶהְדלֶא

 = דל
-- 

= 
 שב

 תב

 + !הָלְ רבעיו :הֶוהְי שב ארק םש מע ב בצת ₪ ןַָּב הָוהְי דר
 דָסָהברְו םיָפא ךְרֶא ןוגחו םיחר לא הֶוהָי ו הָוהְי אְָרְקִו לנפל
 ז הָקְנְי אל הקנו הָאָטְַו עשַפְו ןות אשנ םיִפְלַאְל דָסַח רצ :תַמָאְ
 :םיִקַּכְרְלעְו םישלשדלע םיִנָב ינּבִדלַעו םיִנָּב-לע 5 9 | דקפ
 9 ןח יִתאָצְמ אנא רֶמאו :חְּתְשיו הָצְרֶא דק השמ רַהַמְה

 הא א = ד ד

 תָקְלָמְו אוה ףרע-השקדםע יִּכּונּבְרְקְּב ינד שרל יל נא
 ו "ַלָּכ דָנָנ תיִרָּב תֶרּכ 'ִכנָא הגה רָמאה נח ינָתאָמַהְלּו יִננַפ
 סי .ץֶרֶאָהְדלֶכְב וארבנ"אל רָשֶא תאָלְפִנ הָשַעֶא ליבק
 ה אָרונחיִּכ הָוהְי השַעְמתא וברקְב הַתָאְדְרְשַא םֶכְה"לְב ָכ הָאְדְ
 ו אה כ .ק יהו < = .בל .נכ .אי לוגסב ןכו .םֶתרא איס : :הילע רטמכ אל הרטמב = ₪
 אס הג .דג נמ .במ .אמ מ .חל .ול .נל .בל ,אל .נכ .בכ ,זי זמ ,די .גי .אי הכוס ןכ < < .רדפ ןאכ
 ,ט ,א ןכ .אכרמ הָוהְי איס :טייד .ייד .זיד ,ויד .גיד .איד ,) .בס

 יד .בנ חל .בל טי חי אי ןכ גטינועל איס +- 5 .ותבר יג =. תרד זיד .זימד .היד .ונ ,הנ .גנ אנ
 .םית .ץת י"ב ש"ח .הזיד בג .חל .בל :חי ןב .ניִתאָמַחְלּ איס + 5 .סית .עזת ש"ח יד .זד

 גממ המ .המ .מל .דל .מכ .רכ .םי .תי - --

 פ*
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 ונוח םוזח ךוצְמ יכנָא רשא תא ךלדרמש מע השע יִנַא רָשָא גג
 :יקוביהו יוחהו יזרפהְו יתחהו ינַענְפהְו ירמָאְהדתַא יְנְפִמ שרג

 ָהיִלָע אָּב הָּתַא רָשֶא ץֶרָאָה בשויל תיִרְּב תָרַכִּתְִִפ ףל רָמָשַה ג
 םֶתְבְצמתֶאְו ןוצתה םֶתְחְּבְזמחתֶא יִּכ :ְּּבְקְּ -/ היָהְיְִּפ 8

 יכ רחא לֶאְל הָוָחִתְשִת אל יִּכ :ןּותרְכת וינשאדתאו ןּורְּבשַת
 וו ץֶרֶאָה בשויל תר תֶרְכַתְְִּפ :אּוְה אָּוְק לא מש אָנְק הָוהְי 5

 תחקלו :וחְזמ תלכו ל ארקו םֶיקלאל וחְכְְו םיְלֶאיִרָמַא 5
 יִרְחא ינְּבדתֶא ונוח ןֶהיִהְלֶא יִרָחַא ויִמנְב נו ףינבְל ויתְְּבִמ
 רמשת תוצמה גחדתַא :ךָלהֶשַעַת אל הָכַפִמ יִהלֶא :ןֶהיִהְלֶא /

 יִּב ביִבָאְה שָרֶה דַעומְל ךתיוצ רֶשַא תוצמ לכאת םיִמָי תַעְבָש
 לָנֶקִמדלָכְו יל םֶחָר רָמָּפְדלָּפ :םִיְרְצִמִמ ָתאָצָי ביִכָאָה שדחְּב 9
 הָדְּפִת אלדםִאְו הֶשְב הָּדפִּת רומָח רֶָטָפּו :הָשְו רוש דֶטַּפ רֶכְזִת 0
 :םיִמָ תַשש :םקיר יִנָפ וארידאלו הַפִת נב רוכְּב לָכ וִתְפרִעו גו
 תעבש גחְו :תֶבְשּת ריִצכו שיִרָחַּכ תֶּבשַּת יעיִבשה םויכו דבעת 29
 טל :הָנשה תפוקת ףיסק יח םימח ריצֶק יִרּוּכְּב דל הֶשעת 93

 וא יש"

 האל בתו יתְבחְרַה ףינפמ % שירואיכ :לֶאְרש 7
 שלש ףיָהְלֶא הָוהָי יִנָּפתֶא תואְרל ִּתְלַעּב ףצְראהתֶא שיא

 רקפל ןיליאְלְו יתְבודםד ץֶמָחִלַע טחשתדאל :הֶנָשַּכ םיִמָעְּפ 5
 ףיהלָא הֶוהְי תיִּב איִבַּת ףךְתִמְדִא ירוכְּב תישאר :הַסָּפַה גח חַבו <

 מא בלחב יִדְג לשבַתדאל
 | יפהלע יּפ הָלֶאָה םיִרְבְדהְתֶא ךְלבֶתְּכ השמחלַא הָוהְי רָמאָיַו

 -םַע םשדיהוו :לֶאְרְשידתֶאְו תיִרְּב ךתא יִּתַרָּכ הָלאָה םיִרְבִדַה ₪
 הָתַש אל םִיָמּו לַכָא אל םֶחְל הֶלְיִל םיִעָּבְרַאְו םוי םיִעָּבְרַא הָוהְי

 תַדַרְּב יהיו :םיִרְבִּדַה תרָשִע תיבה יִרְבִד תא תחְלהדלע בָתְכִיַו 9
 רֶקָהְְמ וּפְדרּב השמדריִּב תְדַעָה תַחָל יִנָשּו יניס רהמ הָשמ

 -לָכְו ןיהֶא ארי ותא ורְּבַדְב ויְנָּפ רוע ןרק יּכ עינוחאל השמו ג
 ןיכונ

 פקמ אלבו הניגנב ןכו .ףקמ ילב רמָש א"ס :הילע רסמנ אל הרסמב + 1  .ומש הוב ןמיסו ףדה שארב +1

 .במ טל גל .דל ,דכ ,בכ .טי .זי ,גי .אי ןכ ,הנוגנ אלבו ףקמ -רַמְש איסבו :ייד .זיד ,גיד חל .בל ,חי
 יםֶהיִרשֶא וא םֶרָשֶא ריבס < 3  ,במ ,מ ול .בל .בכ .חי .זי ןכ .היטרגל וינה א'ס + 11 .דנ ,גנ ,אנ ,גמ

 י"ת ,א"ת .ש"ח הל ,גב ,בי ןכ ,'קו 'תכ רֶשֶאַּכ א"ס :רֶשָאַּב רובס +. 18 .יתבר יר +. 34 .ס"ת ,ע"ת .ש"ח ןכו

 ריבס +2 .י"ד ,ז'ד ,ג"ד ,ביד ,מ .חל ול אל ,דכ ,גכ .טי ,די .בי ןכ .אלמ ףִתיּוַצ איס +. 18  ,ס"ת ,ע"ת

 .ררס ןאכ ןוא א"פב + ₪ ית ,שיח ,אמ ,חל .בל .םכ ,גב .בי ,אי ןכ .'קו יתכ לכו א"סב :לכו

 די
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 :וילא תֶשְנִמ ּוארייו ויִנְפ רש ןֶרַק הגהו השמדתַא לֶאְרְשִי נב
 גג רדיו הדב יאנה" הא ויל ובשינ השמ םָהְלַ אָרְקִו

 וג רָשָא"לָּכ תא םוצה לארי ינָכלכ שגנ ןכירחאו :םקלא הֶשמ
 3 "לע ןתיו םּתַא רפדמ"השמ'לכינ יִניִס רהְּב יּפִא הָוהְי ךֶבד
 % הֶוְקְמַהְדתֶא ריי ותא =בחל החי ינפל השמ אבְבּו :הָוְסִמ ויְנָ
 5 "ונֶב ּואְרְו :הָוִצי רשַא תֶא לאש יִנָבלֶא רָּבְדְו אָצְיְו ותאַצְ"דִע

 -תֶא השמ ביִשהְו העמ יִנָּפ רש ןרק יכ המ ייפ לארי
 הל לָקְקִו :ותֶא רבדל ואב"דע וינָּפִרלַע הָוְסַמַה
 םיִרָבִּדִה הלא םֶהְלֶַא דָמאָיַו לֶאְרְשי נב תֶדְע"לֶכתֶא השמ

 כ ָכאָלְמ הָשָעִת םיִמָי תשש :םתא תשעל הָוהְי הָוצְדרֶשֶא
 דלָּכ הוהיל ןומְּבש תפש שָדְק םכְל הָיְהָי יעיִבָשה וב
 3 םִיְּב םֶכיִתְבְשְמ לֶכְּב שא ורעבְתדאל :תָמּי הָכאָלְמ וב השעה
 :תֶמַשה
 4 "רֶשֶא רָפְדַה ה] רמאל לֶאְרָשיְנְּב "תֶדְעְלְּכדַלֶא השמ מא
 5 כל ביִדְג ל5 הָוחיל הָמּורְּת םֶכָּתִאִמ וחק :רמאל הָוהְי הָוצ
 6 ןֶמְנְרִאְו תָלְכְתּו :תֶשחְנו ףסכ] בָקָנ הָוהְו תַמּורְּת תֶא .ָהֶיְִי
 ז םיִשָחִּת תְר םיִמְדִאִמ םליא תרעו :םיִעַו ששו יִנָש תעלות
 8 תֶרָמְקְלְו הָחְשִמַה ןמָשְל םיִמָשְבּו רואְמל ןמָשְו :םימש יצענ
 ןָ+ "םֶכָחְדלָכְו :ןָשְחַלְו דוָּפַאְל םיִאְלִמ יִנְבַאָו םהשדינְבאְו :םימפה
 גג "תַא ןָכַשמַהְתֶא :הָוהְי הָוצ רשָא"לּכ תא ושעוו ּואָבָי םֶכְּב בל

 יידַָּעתֶא ולילב"ת וישְרְקְתְֶוִסְרְכתֶא והסְקמתֶאְו יִלָהֶ
 9 !ךֶפמה תֶכְרֶּפ תֶאְו תרְפּפִהְדתֶא ּּיָּדּכדתַאְו ןֶרָאָקְדתא ויָנְדִאתֶאְ
 ג "תֶאְו :םיְִּפה םֶחְל תֶאְ 0 ויָּדְּבתֶאְ 1%

 :ט"יד ,חי"יד ,ז"יד ,זיטד .י"ד ,זיד ,ויד ,גיד ,א"ד הנ ,במ .אמ ומ אל .טי .חי .זט ג .בי ,אי ל

 ,חמ .המ .גמ .טל חל .ול .דל .גל .בל .טכ .דכ ,בכ .זי ,א ןכ ,אחפט קיז חנומ רַבּדִמ הֶשַמ לכָיַו איס
 :היד ,הנ ,דנ ,גנ ,בג ,אנ ,טמ

 ימ קוספ םוריה שעיו :םידרפסה גהנמכ ז"כ קוספ דע ג" קוספ 'ז ןמיס 'א ,םיכלמב ךלטה חלשיו הרטפה +1 וה
 יקובנזב + 8 .ייד ,ז"ד ,ויד ,במ ,אמ ,בכ ,מי ,אי ןכ ,אכרמ ריבת ינְּב תדע א"ס +.+ .םיזנכשאה גהנמכ 'נ קוספ דע

 ןכ .ולהא -תֶאְו איפ + 1 ,מ ,טל ,בל ,דכ ,גכ .טי ,חי ןכו ,רסח ראָמַל יללהב +. 5  .בכ ןכו .ירצב ןָמְשְו
 א"ס :יק ויָחיִרְּב 'תכ וחיִרְּב + 21 .ט"ח ,טי ,בי ןכ ,וחירב דתֶאְו א"ס + 11 .ם"ת ,ץית ,יית ,ש"ח ,חל ,אי

 א"פב +.11 .ם'ת ,ע"ת שיח ,גכ ,בי ןכ ,וידמע דתֶאְו א"פ + 11 גיד ,מ .בל .גב .בי .אי ןכ ,'קו יתכ ויָחיִרְּב

 ,רדינק י"כ 'ח ןכ ןראה דתֶאְו איפ + 5 הל ןכ ,יק וינְדָא יתכ ּונְדֶא איסב + 1 ,הל ןכ .יק ויָדְמַע 'תכ ודָמַע
 .סית .עית .שיח .חל .דל .אל .טכ .דכ ,גכ .זט ,בי ,אי ,ט ןכ .תרפכה תֶאָו איס +. 5  ,םית ,עית
 .ם"ת ,רדינק ,ו"כ ג" ןכ ,התֶאְו איס +. 5
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 תֶאְו :רואְמַה ןמש תֶאְו היִתְרְנתֶאְו ָהיִלַּכתֶאְו רואְמַה תֶרִגְמ 5
 םיִמּפַה תַרָטְק תֶאְו הָחשמה ןִמש תַאְו ויּדּבדתֶאְו תרטקה חַּבְומ

 רּפְכְמתֶאְו הֶלעַה חבומ | תֶא כשמה חַתְפְק חתָפה ךְסְמתֶאְו 6
 1ונכתֶאְו ריִּכהדתֶא ויְלָכדלָּכְדתֶאְו ויִּדּפתֶא ולדרָשֶא תֶשחְנַה

 :רָצְחַה רעש ךַסִמ תאו ָהיִנְדַאתֶאְו ויִדָמַעְדתֶא רַצְחַה יעלס תא גז
 יִדְגְּבהְתֶא :םֶהיִרְתיִמְדתֶאְו רָצְחַה תֶדְתִידתֶאְו ןָּכַשִמַה תֶדְתִידתֶא

 יִדְנְּבדתֶאְו ןהפה ןר רהאל שְדָקַה יִדְגְּבדתֶא שב תרשל דרשה
 לכ ואבי :השמ ונפל לארשהינב תַדַעדלָּכ ּואְצְיו :ןהָכל וי

 -תֶא ּואיְבַה ותא וחור הָבְדָנ רֶשַא ל - וִאשְנְְרֶשַא שיא
 :שֶדְפַה יִדְנְבְלּו ותְדְבְלָכְל דעומ לַהֶא" תכאלמל הָוהְי תמורת

 .תעּבִמְו םֶזָנו חח ואיִבה - בידו לב םיִשנַהלע םיִשָנַאַה ואב 2

 :הוהיל .בָהז תפונת ףיגה רשא שיאדלֶו בו יכיל מכ
 םיִזעְו שָשְו ינָש תעלות ןמְגראְו תֶלָכִּת ותא אָצְמְנְרֶשַא שיאלֶכְו 3
 תַמּוְרְּת םיִרָמדלָּכ :ּואיְבַה םישחִּת תדעו םיִמְּדְאִמ םליא תלעו 4

 יִצָע ותא אָצְמִנ רֶשַא לכו הָוהְי תמורת תֶא ואיכַה תֶשחנו ףַסָפ
 הידיב בלדתמכה הָשאלֶכְו גואיכה הָרְבְעַק תֶכאָלְמלָכָל םיִטש
 ינָשַה .תעלותהתַא ץֶמְנְראקתֶאְו תֶלְכְּתִהְתַא המ ואיכוו ו
 =תֶא ּוְוַט הָמְכָחְּב הָנֶתַא הל אָשָנ רֶשַא םיִשָנהְ"לְכְו :ששהדתֶאְו

 םיִאְלַמַה ינבא תֶאְו םהשה ינְבַא תא ּואיבה םֶאְשְנְהְו :םיִּזעָה פז
 הָחְשִמַה ןַמָשְלּו רואָמְ ןמעההתֶאו םֶשָבָהתַאְ :ןשחלו דופַאְל 3
 איִבָהְל םֶתא םֶּפִל בָדְג רָשֶא הֶשַאְו שואל :םיִמַפה תָרְטְקְלְו 99
 -ינב ּואיִבה הָשמדיְב תושעל הָוהְי הָוצ רֶשא האלה
 :ההיל הָבְָנ לא
 .יתֶאְו א"ס +. גז .חל .טכ ,גכ .בי ,אי ןכ ,חתֶאְו א"ס +. 16 ,ם"ת ,ש"ח ,רדיינק י"כ הברה ןכ ,דתֶאְו איס + 6

 +ש"ח , ,רד"נק י"ב 'ג ןכ ,ָךיָדּומִע א"ס + גז .ס"ת ,ש"ח ,רדי"ינק י"כ ב"י ןכ .דתֶאְו א'ס 38 .רד"נק ייכ 'ח ןכ

 יע"ת .ש"ח , ,רדיינק ייכ ו"ט ןכ ,דרשה ידגב דתֶאְו א"ס ד 19 | .ם"ת ,י"כ א"ת ,רד"נק י"ב יי ןכ .דתֶאְו א"ס + 8

 לינ = 2, 5 ,ע"ת ,י"ת ,ש"ח ,בנ אמ חל .רל .בל .הכ .םי ט ןכ ,שדקה ידגב .-תֶאְו א"ס 9

 ,בל ,טי ,זי ,בי ,אי ןכ ,ףקמ ךפהמ -לָהא תֶבאָלְמְל א"ס +. ג .דינ ביי א"ל רבדמב ןייע :ע"ת ,ש"ח ןכ .ּואיִבְיַו =ּואָבִַ

 .איד ,בנ .במ ,מ .בל .בכ .זי ,בי אי ןכ .חתפ חַה א"ס :ץמקב יקובנזב ןכ + ₪  .איד ,מ חל ול דל

 ריב יג ןב ,ליִגָע תַעַּבַט וא :ע"ת .רד"נק י"כ יב ןכ ,ליִנָעְו תעבטו א"סב :עית ,ש"ח ,ג"ד .בל ןכ .תַעַבַט איס < ₪

 .חל .בל ,אל ,דכ .גכ .טי ,בי אי ןכ ,-תֶאְו איפ + 5  .ס'ת .י"ת .בל ,ט ןכ ,לֶבְו איס +. 5 ,שיח ,רדינק
 .אמ ,מ ול .דל .בל ,דכ .בכ ,חי , זי ,גי ,בי ,אי ,א עיברב ןכ ד. 6  ,ס"ת עת ש"ח ,ויד ,ג"ד ,בנ .אמ מ

 איסו :איד .ונ .בנ .אנ ,טמ .חמ .המ ,גמ .גל ,גכ ,ט ןכ .קיז םיִשָנַההלָכְו א'ס .:ח"וד ,ז"יד- ,זיטד .ויד .במ

 ןכ +. ח .ט"יד .ה"ד .טכ ןכ ,םיִשָּנַהלָכְו תצקמב :ייד .ז'ד ,גיד ,הכ ,דנ ,גנ ,חל .אל .חי .זט ןב .םיִשָנַה-לַּבו

 ןכ ;הלָכְו איס + 5  .חייד ,גיד חל .בל .טכ .דכ :גכ ,טי ,חי .גי .בי ,אי ןכו .רסח דפַאְל .ימלשורי .וללהב
 .עית ,יית ,שיח ,בי ,אי



 15 להקיו אאאט 80--אאאט] 1

  דְֶּב לֶאְלַצְּב םשְּב הָוהְי אְרְק אר לאְרְשִי ינְּבְרלֶא הָשמ מא 5
 גג הָמְכָחְּב םיקלֶא חור ותא אלמָנ :הָרּוהְי הטמְל רחְְַּב יִרּוא
 ו בהֶזִּב תֶשעל תֶבָשָחמ בשלו :הָכאָלְמ"לְכְבּו תַעָדְבּו הָנובְסּב
 ₪ תושַעְל ץַע תֶשְרְחְבּו תאָלמְל ןָבָא תֶשְרַחְבּו :תֶשחְנִבּו ףסָּכַבו
 % ךֶָּב בָאיִלָהֶאְו אוה וָּבְלְּב ןֶתְנ תָרּוהְלּו :תֶבָשִחְמ תָכאָלְמלְכְּב
 5 תֶכאָלְמְדְלָּכ תושָעל בָלדתַמְכְח םֶתא אלמ :ןד"הטמל ְמְסיִחֶא
 גְראְו שָשְבו ינשה תעָלּותְּב ץָמְגְראָבּו תָלְכְּתַּב םקרו בשחוו שָרַח
 ול !לָכְו בָאיִלָהֶאְו לֶאְלִצְב הָשָעְו :תְֶבְשַחִמ יִבְשִחְו הָכאָלְמ"ַלְּכ ישע
 תשעל תַעדְל הָּמַהְּכ הבת הָמְכִח הֶוהְי ןתְנ רֶשֶא בָלְדסכַח שיא
 2 אָרְקִַו :הָוהְי הָוצְירֶשָא לכל שְדְפִה תֶדַבְע תֶכאָלִמלָּכְדתֶא
 רֶשֶא בל"םַכַח שיִא"לָּכ לֶאְו בָאיִלָהֶאְדלֶאְו לאְלַצְּבִילֶא הָשמ
 הָכאָלְמַהְדלֶא הָבְרְקְל ובל וֶאְשְנ רָשֶא לב וּבְלְּב הָמָכִח הָוהְי ןַתָ
 5 ואיִּבַה רָשָא הָמּורְּתַהדלָּכ תֶא השמ ינֶפִמ וחקיו :ּהֶתא תשפל

 ואיבה םַהָז ָּתא תשעל שדקַה תקבע תָכאָלְמְל לֶאְרְשַי נב
 + תֶא םישעק םיִמָקַחהלָּכ ואבו +רקְפּכ רֶקְכַּכ הָבְְנ דע וִיְלַא
 :םישע הָמַהְדרֶשָא יִּתְכאְלְמִמ שיא"שיִא שָדְפַה תָכאָלְמדלָּכ
 5 הָרבָעָה יִדְמ איִבָהְל םַעָה םיפְרִמ רמאפ הָשמדלָא ודָמאָיַ
 6 לוק ּוריִבָעַו השמ וצו :ָּתא תשעל הָוהְי הָוצְ"רֶָשַא הָכאָלְמל
 שפה תַמּורְתְל הָכאָלְמ דועדושעיהלַא הָשֶאְו שיא רמאל הָנֶחַמְּב

 ז תושְעְל הָכאָלְמַהְ"לֶכְל םיד הָתְיָה הָכאָלְמַהְו זאיִבָהְמ םֶעָה אָלְּכִיַ
 8 הָבאָלְמה יִשעַּב בלדםכָמלַכ ּושָעו ;רֶתוהְו התא

 יִנָש תעלות ןֶמְגְראְו תָלְכְתּו רֶושְמ שש תעיִרָי רשע ןּכְשִּמַהדתֶא
 9 המש תַחאָה העיריה ךרא :םֶתא הָשָע בשח הָשָעַמ םיִבָרְּכ
 תֶחַא הֶּדִמ תֶחַאָה הָעיִרַיַה הָּמַאָּב עְּכְרא בחרו הָמאָּב םיִרשָעְו
 ו שַמָחְו תָחאְדלֶא תֶחֶא תעיריה שָמָחִתֶא רּבִחְיו :תַעיִרְיַדַלֶָכְל
 גג הָעיִרְוה תַפַש לע תלת תֶאְלְל שעיו :תַחָאדלֶא תֶחַא רּבִח תעירָי

 קנאי וד

 :עית ןכ ,בשָחַל לינ +. 32 .סית ,ע"ת ,שיח ,רדינק י"כ 'י ןכ .הָנּובְתְבּו א"ס +. 5: .רדס ןאכ ןיא א"סב +. 0

 ,בי ,אי ןכ ."לָכְּב איפ +. 5 .במ ,ול ,בל .אל .טכ ,טי ,חי ,אי ןכ ,רובת אּוָה איס <.+ .יד ,א'ל ליעל ןויע
 חל ,גל .בל .אל .טכ .דכ ,גכ .טי ,חי .אי ,א ,שָרֶח ירחא קספ ןכ +. 6 .שיח ,דנ .בג .במ .חל ,אל ,חי
 .דבל ט"ו םופדב ו תֶכאָלְמ ירחא קספה :חייד .זייד .זיטד ויד ,היד ,גיד ,איד ,הנ ,דנ ,גנ ,אנ ,גמ ,אמ .טל

 שיא שיא א"ס < + ול שת ,יית שיח ,בנ אמ חל .דל ,בל ,גכ ,טי .בי ,אי ןכ .תַעְלּותְבּו א"ס +. 5

 !"תו אית ,שדחב + 5 .בכ ,זי ןכ .ק"ז חגומ שיא שיא איסו :ייד ,זיד ,במ .דל .חי .בי .ט ןכ .ריבת אכרמ

 תַעיִרְיַה ןכ +. 6  .יב ויכ ליעל ןויע :במ ,טי .זט ןכ ,היטרגל ו ּךְרֶא א"ס +. 9  .'ג ,ח*כ לועל ןויע :בל דימְבַח
 .ט"יד ןמ רב םופדה תואחפונ לכבו ,י"כ םירפס לכב דוי אלמ



 אאא 4% תומש 1%56

 הָנוציִפַה .הָעיִרוה תַפָשּב הָשֶע ןַּכ תַרָּבִחִמִּב הָצְקִמ תַחֶאָה
 םישמחו תֶחֶאָה העיריּב ּהָשַע תאְלְל םיִשְמָח :תינשה תֶרָּבְחַמַּב 9

 תתליפקמ תינשה תֶרְּבְחַמַּכ רָשָא העיריה הָצְקְּב הֶָשָע תאְלל
 דתֶא רָּבַחְינ בָקָז יקרק םישמָח שער :תַחֶאְדלֶא תָחַא תאְלְלַה מ

 :דָחֶא כשמה יקָיו םיסֶרְפּכ תחאדלא תָחא תעירָיה
 הָשַע תעירי הָרָשָעְדיִתְשַע ןפשמהדלע לָקֶאְל םיִזע תעיִרָי שעיו 4
 בָחְר תומא עפְראְו הָמַאָּב םישלש תַמאְה הָעיִרְיַה ךרא :םֶתא 5
 שמחחתַא רפחינ :תעירי הרשע יתשעל תחא הָדִמ תחאה העיריה 6
 לע םיִשָמָח תֶאְלְל שעיו :דבל תַשיִרָיִה ששחתַאְ דבל תעיריה גל

 תפשחלע | הֶשֶע תאלל םיִשָמָחְו תָרַבְחִמַּב הנציִקַה העיריה תפש

 דתֶא רחל םיִשָמָח תֶשָחְנ יסרק שעיו :תינשה תרבחה הָעיִרְוה 8
 םיִמְּדֶאְִמ םליא תדע לָקאָל הָפְכְמ שעיו :דָחֶא תָיִחְל לָחֶאַה 9
 דתֶא שעיו :הָלְעְמְלִמ םיִשָחֶת תר הָמְכַמּו 0
 שֶרְקה ךרא תֶמא רשע םיִדְמָע םיִמש יצע ןָּכְשִמְל םיִשְרְקה ו
 דַחֶאָה שרקל תדָי יִּתְש :דָחֶאָה שרפה בחר הֶמאַה יִצְחו הָמַאְו 5
 דתֶא שעוו ןָּכָשְמַה ישרק לבל הֶשָע ןִּכ תַחָאלֶא תחא תַבְלְשַמ -

 םיעבְראְו :הֶנְמיִת בג האפל םישְדְק םיִרְשִע ןכשמל םיִשְרְקַה א
 "תחת" םיִנְדֶא" ינָש םישְרְקה םיִרָשַע תחת הֶשָע ףַסָפדיִנְדִא
 יתשל דָחֶאָק שרקההתחת םִינְדֶא ינשו ויִתדָי יִתשל דִחֶאְה שרפה

 :םישרק םיִרשַע הָשָעןִפַצ תאפל תינשה ןָּכְשמה עלצְלו גויָתדְי 5
 םיִנְדֶא ינשו דַחֶאָק שרקה תחַּמ םינדא יגש ףסכ םקינדא םיִעְּבְרַאְו 5
 :םישרק השש הֶשָע המי ןָּכָשִּמַה יכיל :דָחֶאָה שרקה תחת יז

 טמָוַק לח יותקריב ןכָשמה תעצקְל הע םישרק ינו
 השע ןּפ תֶתֶאְה תעָבְטַהדלֶא ושארדלָא םיִמָת ויהי ולְחִיו הָטמְלִמ

 ףסִּכ םקיִנדאו םישרק הָנמְש ריָהְו :תֶעצְקִמַה יִנֶשְל םֶהיִנְשְל 90
 :דָחֶאְה שְרקה תַחֶּת םיִנְדִא ינָש םינדא יגָש םיִנְִא רָשָע השש =
 :תֶחֶאַה ןָכְשמהעלצ ישרקל הֶשַמָח םיִטִש יצע יִחירְּכ שעו א
 םחירב הָשְמָחו תינשה ןָכְשמהְעַלֶצ ישרקל םחירְב הָשמָחְו =

 םיִכָדָא ינָש א'ס ד. ,גמ ול ןכ .עיבר חנומ םיִנְדָא יִנָש אס +. 4 אמ ,בל ,זי ןכ ,ףקמ אלבו חנומ יְנְדַא א"ס +. 4

 ,גיד .הנ .דנ .גנ .אנ ,חמ .המ ,טל ,דל .טכ ,טי ,זט ,אי ןכ .תַחּמ א'סו :אמ ,מ ,אל ,בכ .זי ןכ .תחמ
 ,אי ןכ .הלע א'ס < 5 במ .בל .טב .גב .חי אי ןכ .גיָה א'ס +. 5 יהיו ריבס + 59 ,ח"יד ,ז"יד ,ן"טד ,ו"ד

 ,ד"ב ;ו"ב לועל ןויע + א'ת .שיח .חל ,בל ,בי
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 33 חרֶבְל ןָפיִתה חיִרְּבַהתֶא שעיו :הָּמָי םיתכריל ןָּכָשִמַה ישרקל
 % םָהָז הֶפצ םישְרְקִהְדתֶאְו :הָצְִהְלֶא הָצְקַה"ִמ םישְרקה ות
 ;בֶהָז םֶחיִרְּבַהדתֶא ףציו םֶחירְבל םיִּתְּב בָהָז הָשָע וםָמעְבמ"תַאְ
 35 השעמ רֶָוָשִמ שָשְו יִנש תעלותו ןַמָגְרַאְו תֶלְכִּת תֶכֶּפַהדַתֶא שעיו
 % בַהָז ספציו םימש ידומע הָעָּבְרַא הל שעיו :םיִבְרָּכ ֶּתִא הָשַע בשח
 גז חַתַפְל לֶסְמ שעיו :ףֶסְכיִנְא הָעְּבְרא םהל קָציו בָקָז םָהיִו
 :םקר השעמ ָוְשִמ שש יִנָש תעלותו ומר תלְכִת לָחאָה
 % בָהְז םֶהיִקְשַחְו םֶהישאְר הָּפצְו םהיוְותַאו הָשַמָח ויִדּומַעְדתֶאְ
 :תֶשְחְנ הָשָמָח םֶהינדַאְו

 ול הָמִאְו וּכְרֶא יִצְחְו םיִתְמִא םיטש יצע ןֶרָאָקְתֶא לֶאְלַצְּכ שענ =
 ג ץּוחמּו תִיְּבִמ רהט בָהְו והפצְּו :ותמק יִצְחְו הֶמִאְו וכָחְר יִצַחְ
 3 עָבְרַא לַע בָהָו תעְּכִמ עבְרא ול קציו :ביִבָס בָהָז רז ול שעיו
 ועלצילע תַעָבִט יִּתָשּו תַחֶאָה 'שָלצלַע תַעְבִט יִּתְשּו ויתמעפ

 ג םיִדְּבַהתֶא אָבָיַו :בָהֶז םֶתִא ףצְו םיטש יצע יִדְּב שענ :תינשה
 6 בָהָז תְרָפַּכ שעיו :ןְרֶאָקְדתֶא תאָשְל ןְרֶאָה תְֶלַצ לע תעָבַטַב
 ז םיִבְרְכ ינש שעיו :הְֶּבִחְר יִצָחְו הָמָאְו ּהָּכְרֶא וצחְו םיתְמִא רוַהַמ
 8 הָצְהמ דָחֶאְדבּורַּכ :תרְפַּכַה תוצק יִנָשִמ םֶתא הֶשָע הֶשְקִמ בַהָז

 ו - בד ד

 םיִבְרְכַהְתֶא הֶשָע תַרֶפַּכהְְִמ הֶזמ הָצְקמ דחאדבודכו הָומ
 9 םיִכָכְמ הלעמל םיפְנָכ יִשְרּפ םיִבָרְּכַה ויהיו :ותווצק יִנָשִמ
 ויָה תרפכהדלא ויחָאדלֶא שיִא םָהיִנְפ תרפכהדלע םהיפְנכב

 :םיִבְרְּכַה יִנּפ
 ו הָמִאְו וּבְחְר הָמַאְו וּפְרֶא םִיִתְמַא םיִטש יצע ןָחְלָשַהדתֶא שעיו
 1; שעיו ּוביִבְּס בָהָו רז ל שעיו רוהט בָהָו ותא ףצינ :ּותְמְק יִצָחָו
 0 ג וכ קצו :ביִבָס ותְרְגְסִמְל בהזחרז שעיו ביִבָס חפט תֶרְגְסִמ -
 רֶשֶא תאָּפַה עָּבְרַא לע תעְּבַטַהדתֶא ןח בָהָ תַעְבַמ עַבְרַא
 14 םיִדַּבל םיּתְּב תַעְּבַטַה ּויְה תרָגְסִמַה תמעְל וילנר עָּבְראְל
 קא 15 בֶהְז םֶתא ףציו םימש יצע םיּדַבַהתַא שעיו : ןחלשההתַא תאָשְל

 16 "תֶא ןלְלשה"לע רָשַא |םיִלָּבַהתֶא שע חלשה תאשְל
 :וחיריב ןכ +. 6 , .זיכ ו"כ - ןויע :י"ת ,א"ת ,ש"ח ,אמ ,נל .אל ,ל .נכ .בי ןכ .ןכשמהֶעַלָצ אס +. 8

 ףקמ ןכ +. 8 ב .מ .הל ,נכ ,די .בי ,ט ןכו רסח ווָדְמִע יללהב +. 8 .בל ,אל ,גי ןכ ,רסח יִדְמִע א"ס
 דנ .גנ .בנ אנ ,טמ ,חמ .המ .נמ ,במ .אמ ,טל הל . דכ .בכ יחי ,זי ,זט ,די ,גי ,בי ,ט הנוגנ אלבו

 חל ,דל ,גל .בל .אל .טכ .גכ .טי אי א ןכ .ףקמ אלבו אמדק בּולְּכ א'ס :היד .גיד .א'ד ,אע ,ונ ,הנ

 ןכ ,יקו 'תכ ויתצק וא ויתוצק א"ס :יק ויָתוצְק 'תכ ּותווָצק +. 8  .ט"יד ,ח"יד ,ז"יד ,י"ד ,ז'ד ,ו"ד ,ע ,בס .אס

 תצקמב :טמ ,ול ,גכ ,טי ,ט ןכ ,'ק וייו דחב ויתוצַק 'תכ ויתווצק א"פו :שיח ,גיד ,ב'ד ,מ ,בל .בי .אי

 לכב עיברב ןכ +. 6 | .'כ ה"כ ליעל ןייע :חתפ ףטח םיִכְכס א"ס +. 9  .ויטד .חל .רל ןכ ,'קו 'תכ ויָתּווצק
 .סופדה תואחסונ 2 ו"כ םירפס
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 ןקְּב פי רש תושקהדתֶאְו ויתיקנמ תאו ריִתפַּכדתֶאְו ויִתְרַעק
 :רוהמ בָהָ

 ּהָנְהְו הכר הריְמההתַא הָשָע הָשִקִמ רוהַט בָהָז הָרְִמַהְתֶא שעיו גז
 יּדַצַמ םיִאְצַי םיִנְק הָששְו :ּויָה הָגְפִמ ָהיָחְרפּו היִרתפּכ ָהיִעיִבְג 8

 :ינשה הָדְצמ המ ינק הָשלֶשּו דַמֶאַה הדצמ הָדְִמ ינק השש
 םיִעְבְנ השלשו חרפְו רָּתְפַּכ לֶחֶאָה הָנְקַּכ םיִדָכשִמ םיִעְבְ !השלש 9

 םיִאְצְה םינקה תַשָשל ןּכ חַרֶפְו רּתְפַּכ דָחֶא הָנְקַּב םיִדָקְשִמ
 -ד

 :ָהיִחְרְפּו ָהיְרתְפַּכ םידמשמ םיִעְבְנ הָעָּבִרַא הָרְנֶמַבּו :הָרְִמַהְִמ גט

 הֶנִמִמ םינקה ינש תחת הפכו הָנְמִמ םקַה יש תחת רתפַכו
 :הָגַמִמ םיִאְציִה םינפה תַשְשְל הָנְמִמ םיִנָפַה יִנָשחתְחֶת רתַפְכְ
 --2- שעויו :רוהָמ בקו תָחַא הָשְקִמ הָלְּ ויה הָנָמִמ םֶסְנְקּו םֶהיִרְתְפּכ

 רוקט בֶהָזִרִַּכ :רוהט בָהְז ָהיָתּתִחְמּו ק קיַחְקְלמ הָעְבש ָהיָתְרְנְתֶא 4

 היל תֶאְו ּהָתִא הֶשָק
 עּובְר ופָחְר הָמַאְו יּכְרֶא הָמא םיִמְש יִצָע תְרָטקַה חֶזמַתֶא שעיו 5
 וְנתֶא רוהָט בָקָז ותא ףצוו :ויתנרק ּויָה ּוגָממ ותמק םיתמַאְו 6

 "ַּתְשו :ביִבָס בֶהָז ךז ול שעמ ויתנרקדתַאְו ביִבס ויִתריִקדתֶאְו לז
 ויד ינָש לע ויתעלצ יִתְש לע ורזְל תחתמו ולדהַשָע בָהֶז תַעְבַ

 םימש יִצָע םיֶדְּבַהדתֶא שעיו :םֶהָּב ותא תאשל םידבל םיִּתְבְל 8
 תְרטְקתֶאְו שֶדק הָחְשִמַה ןמשדתֶא שעף :בֶהֶז םֶתא ףציו 9
 חַבֶזמתֶא שעיו :חקר השעמ רוקט םיִּמַפַה חל

 עּובְר ּוּבָחְר תומא שָמַחְו וכְרֶא תומא שמָח םיטש יִצָע הֶלעַה
 ויה ּונָמִמ ויתנפ עּכרא לע וימנרק שעיו ּותְמִק תומא שלש :

 תריפההתַא חמה ילָפלָּכדתֶא שעח :תֶשָחְנ וא ףצמ ויתגרק 3
 ויִלָּכְדלָּכ תֶּתְחַמַהתֶאְו תֶנְלְזִמַהתֶא תֶקְרְזִמַהתֶאְו םיִעָּיִדתֶאְ

 תחת תֶשָחְנ תֶשְר השעמ רָּבַכמ חבומל שעיו :תֶשְחְנ הָשע +

 תְֶצקַה עבְראּב כמ ברא קצונ :ויצח"דע הָטִמְלִמ יכְכְרּכ
 םיטש יִצַע םיִדְּבהְתַא שעוו :םידּפל םיִמְּב תשָחְוה רֶּבְכִמְל <
 חבְזמה תָעְלַצ לַע תעָּבַטַּב םיִּדַבַהדתֶא אַ :תֶשְחְנ םֶתא ףצינ ל

 :ויטד .ויד .היד ,גיד,בנ במ ,אמ מ חל ,ול ,דל ,נל .אל .טכ ,דכ ,נכ .בכ .טי ,חי זי זמ גי תתפב ןכ
 ץ .ביד .איד הנ ,הנ ,דנ .גנ .אנ .טמ ,חמ .המ ,גמ ,טל ,בל .ט ,א ןכו ,.ץמק רֶכִכ יקובנזב :ט"ל ה"כ ליעל ןייע

 .טמ ,גמ ול .גל ,דכ בי ,א ןכ .הניגנ אלבו ףקמ -שַמָחְו א"ס +1 ,חל \ ,טייד .הייד ,זייד .זיטד ,ייד ,זד

 ..םת ,י"ת .שיח .בנ אמ חל .דל .בל .אל :טכ ,רכ .טי ,זט .בי ,אי ,ט ןכ ,-תֶאְו א"פ + 5 .ה"ד ,א'ד ,ונ ,בנ



 ישרפ

 1 ידוקפ אאא 6

 8 תֶא שעיו :ותא הָשָע תֶחְל בְּבְנ םֶהָּב ותא תאָשְל

 חַתַפ ּואָבְצ רַשֶא תאָבַצַה תאְרַמְּב תֶשָחְנ וכ תֶאְו תָשחְנ רוָיּכַה
 9 בָגְנ תֶאָּפִל רַצָחַהדִתֶא שעיו :דָעומ לָהֶא
 ו9 םירָשע םהיִדְוְמַע :הָמאָּב הֶאְמ רֶושמ שש רצחה יעלק הָנְמיִ
 וג תֶאְפְלְו :ףְסִּכ םֶהיִקְשַחְו םידומעה יִנָנ תשָחְנ םיִרשע םקינדאְו
 יִנָנ תָשְחְנ םיִרָשָע םהינדאו םירשע םֶהיִדּוְמַע הָמַאָב הֶאמ ןופָצ
 וג הָמַאָּב םישמָח םיעֶלק םָיתַאּפְלו :ףֶסַּכ םֶהיִקְשִחְו םיִדּומעָה
 :ףסכ םֶהיִקּושַחו םיִדָמַעַה ינו הָרָשַע םָהיְנְדאְו הֶרשַע םהיִדּומע

 14 הָמַא הָרָשָעְשִמַח םיעלק :הָמִא םיִשמָח הָחְרזִמ המדְק תֶאָפְלְ
₪ 

 : תינשה ףַתָלְ :הטלש םהיִנאְו השל םֶהיִדמִ הא
 םֶהיִדְמִע הָמִא הָרָשָע שמח םיעלק רצתה רעָשְל הזמו המ
 ו רֶוָשמ שש ביִבָפ רֶצְחַה יעְלק"לְּכ :הָשלֶש םָקיִנדִאְו הֶשלֶש
 וז יּוּפַצְו ףַסִּכ םֶהיקושחו םידומעה יִוָו תֶשחְנ םידְמעְל םִיְנְדִאָהְ
 8 רעש ףסִמו :רָצְחַה יְמַע לָּפ ףַסִּכ םיִקָשְחִמ םהְו ףַסָּכ םֶהישאְר
 רָוָשְמ שו יִנְש תעלותו ןמָּנְרֶאְו תָלְכִּת םקר השעמ רַצָחַה
 יעלק תַָמָעְל תומא שָמָח בחלב הָמוקְו ךְךא הָמִא םיִרְשַעו
 9 ףָסָּכ םָהְיְוו תֶשחְנ הָעְּבְרַא םֶהיִנְדִאו הָעָבְרַא םֶהיִדְמִעְו :רַצָחַה

 עו רַצָחְלְ ןֶּבָשִמל תלַתיַהדלֶכו :ףַסּכ םֶהיִקְשַחְו םֶהיִשאְר ייוּפַצְ

 5 31 תדע ןְּכָשמ ןּכָשִמה יִרוקְּפ הלא תֶשָחְנ ביִבְס
 ןרחאדןּפ רַמָמיִא דְִּב םּולה תרבע המ יִפלע דֶקֶּפ רָשֶא
 9 תא הָשָע .הָדּוהְי הטמל רוחב יִרּואדַּב לֶאְלַצְבו :ןהפה
 3 ָמָסיַחַאהןֶּב בָאיִלָהֶא ותאְו :הָשמתֶא הָוהְי הָוצִרֶשַאדלָּכ
 ינָשַה תעלותבו ןמְנְראָבּו תָלְכּתִּכ םקרו בשחו שָרַח ןֶד"הממְל
 א לָכְּב הָכאָלִמַל יּושָעָה בּוהְלָּכ :ששְבו
 עָבְָשּו רכַּכ םיִרָשָעְו עַשָּת הָפּונְתַה בֶהָוויִהָיַו שדְקה תָכאַלְמ
 5 תַאְמ הָרעַה יִקְּפ ףסכו :שדְקה לקָשְּב לקָש םיקלשז תּוָאמ
 :שדקה לֶקֶשְּב לֶקָש םיִעְבְשְו הָשִמִחְו תואמ עבְשּו ףֶלֶאְו רָכִּכ
 ₪ "לע רָבשָה לכל שָדְקַה לֶקָשְּב לקשה תיִצְחְמ תֶלְְלְנל עקב
 תֶשָלשּו ףְלֶא תוָאְמששל הָלְעַמְו הֶנֶש םיִרשָע ןֶּבִמ םידקְּפה
 ,בנ ,מ ,בי ,אי ןכו .רסח םֶהיִדְמַע יללהב ,יטלשורי ןכ +. 5 שיח ,חל ,בי ןכ ,הָּמַא א'ס +. ו
 א*נ קוספ 'ז ןמיס הכאלסה-לכ םלשתו :םידרפסה גהנטכ ימ קוספ יז ןטיס יא םיכלטב םוריח שעיו הרטפה +
 .םיזנכשאה גהנמכ א"כ קוספ 'ח ןמיס דע
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 תא תֶקָצְל ףַסְּכַה רכּכ תאמ יהיו :םיִשמְחְו תואמ שמחו םיִפְלַא יז
 רכּכ רֶכּכִה תאמל םיִנְדֶא תאְמ תָכְרפַה ינדא תֶאְו שקה ינדא

 םיוו הָשָע םיִעְבְשְו הֶשמָחְו תואפה עבְשּו ףַלאְקְתֶאְו :ןְדֶאְק ₪
 םיִעְבְש הָפּונּתַה תָשְחְ :םֶתא קשחו םֶהיִשאְר הּפצְו םיָדּומַעְל 9
 לֶקֶא חַתַפ ינדאחתֶא ּהָּב שעיו :לֶקָש תואמ"עכראו םיפְלַאְו רָכַכ 0

 יִָּכְדלָכ תֶאְוול7רֶשַא תֶשָחּגַה רבְכִמתֶאְו תשחְנַה זמ תֶאְודעומ
 דלָּכ תֶאְו רָצַָה רעש יִנְדאהתֶאְו ביִבָס לצָחַה ינְדאחתֶאְו :חָּבֶזִמַה 53
 מראה תלכו :ביִבְס רָצְחַה תֶדְתידלָכִתֶאּו ץֶּבָשמַה תַדִתִי טל

 ידְנְּבתֶא ושי שדְפּב תֶרָשְל רָרשיִדְנב שָע ינָשַה תעלותו
 :השמחתֶא הָוהְי הָוצ רשָאְפ ןרַהַאל רשא שדקה

 :רֶושְמ ששו יִנָש תעלותו ןָמְנְראו תָלְכִּת בָהָז דֶפאָקדַתֶא שעיו ג
 ּךותְבּו תָלְַַּה ךותְּב תושעל םֶליִתֶּפ ץצקו בזה יחפדתַא ישקריו 8
 תֶפְתָּכ :בשח הָשְעִמ ששה דותְבּו יִנָשַה תעלות וְתְבו ןֶמְגְראָה +
 ויִלע רָשָא ותִדְפִפ בשחו :רבִח ותווצק ינשדלע תֶרְבִח ולו 5

 רושמ ששו יִנש תעלותו ןמָנְראו תלְכִת בה והשעִמְּכ אוה ונממ
 יִנָבאדתֶא ושעיו :חשמהתַא הָוהְי הוצ רָשֶאְּכ 6

 נב תומשדלע םתּוח יחּוַּפ תחֶתְפִמ בָהְ תַצְּבְשִמ תָבַסְמ םהשח
 לֶאְרְשי ינבל ןורְכז ינְבא רפא תּפְתַּכ לע םֶּפא םשָיו :לֶאְרְש ד

 :השמחתַא חַוהְי הוצ רשאּכ
 ןָמְגְרַאְו תֶלְכְּת בֶהֶז פא הָשְעְמְּכ בשח השעמ ןשֶחהתַא שעי 8
 תה ןשחְחחתֶא ּושע לופָּכ הָיָה עּוָבְר :רֶושְמ ששו יִנָש תעלות 9
 םֶדֶא רופ ןֶבְא ירש הֶעְּבְרַא ובואְלמיו :לּופְכ יִּכְחְר תֶדו יִּכְרִא ו
 :םֶלָהִו ריפס ַפְנ ינשה ריטהו :דָחֶאָה רוטה תֶקְרְבּו הספ וג
 שישרת יעיִבְרָה רוטהְו :חַמְלְחִאְו בש םֶשָל ישילשח רוטהו 8
 תמשדלע םיִנָבַאָהְו +םֶתאָלִמְּב בָהָו תַצְּבשִמ תֶבַסּוְמ הפְשַיו םהָש +

 -לע שיא םֶתח יחותפ םֶתְמשדלע הָרָשָע םיתש הנה לֶאְרָשיִנְּב
 השעמ תֶלְּבִג תרשרש ןשחחדלע שו גטָבָש רָשָע םִינֶשְל ומש 5

 בָהָו תַעְּבַמ יִּתְשּו בָהָז תַצְבָשִמ יִּתֶש ּושעיו :רוהְמ בָהז תַבַע
 ,אל טי ,די .בי אי ןכ ,רסח םידמעל איס + 5 .מ .ול ,דל ,בל ,שי ,זי ,בי ןכ,לודג ףקז ,תֶקָצְל איס <. ₪
 איסו :גיד ,מ .בל זט ,בי ,אי ןכ ,'קו יתכ ויָתּוצק א"פ :יק ויְתּוצְק יתכ ותווָצק + + מל ,מ חל .רל
 ,גי ןכ .הניגנ אלב דּואְלַמִַו א"ס +. 19 .ש"ח ןכ .דפָאָה ליג + 5 .בנ ,במ .דכ ,גכ ,טי ,חי ןכ ,יקו 'תכ ויַתווצק
 אלבו חנוטב ּוָאְלַמִינ א"פו :אמ ,חל ,אי .ט ןכ ,ףקמ אלב ּואְלַמִ א"ס :טייד ,איד ,טמ ,במ ל הרוב
 .יכ .ח"כ ליעל ןייע :ירצב הָפָשֶיְו א"פ +. 8 .בל ,אל .זי ,בי ןכ ,ףקמ
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 וז תֶתַבַעָה יִּתְש ּוְתִיַו :ןשחה תוצק יִנשדלע תעָּבַטַה יִּתְשדתֶא ּונְַי
 ₪8 יִתֶש תוצק יש תאו :ןשְחה תוצקדלע תֶעּבִטה יּתְשדלע בָהֶזה
 "לֶא דַפאָה תֶפְתַּכְ"לַע םֶנְתִִ תֶצְבָשִמִה יתשדלע ּנְתְנ תתבעָה
 9 ןשחה תוצק ינשדלע ומישיַו בָהָז תעְבַט יִּתְש ושעיו ּוינָּפ לומ
 ג בָהָנ תַעְכַמ יִתְש ושעוו :הָתיִּב דֶפאְה רבעְדלֶא רָשֶא ותפשדלע
 ותְרּפְתִמ תַמָעל ויְנּפ לוממ הָטַמְלִמ דָפָאְה תפָתְכ ִתְשלע םֶנְתִַ
 1 תַעְבַמלֶא ו ו וכו :דָפאָ בָשָחְל לעממ

 - ;הָעמ"תא הָוהְי ה = דָפאַה עמ
 3 ליעמההיפו :תֶלְכִּת ליִלָּכ גרא השעמ דפִאָה ליִעָמדתֶא שעיו
 4 ילוש-לע ושָעִ :עְרָק אל ביִבָס פל הָפָש אָרְחַת יִפָּכ וָכותְּב
 5 ינמעפ ושעיו ּ:רָוָשְמ יִנָש תעלות ןמְנִראו תֶלְכְ יאמר ליעמה
 יליִעמַה ילושדלע םינמרֶה דותָּב םינמַעַּפְהדתֶא ּוָּתִיַו רוקט בָהָ

 א ליִעָמַה ילושדלע ןמרו ןֶמְעּפ ןמרו ןִמַעַּפ :םיִנמרֶה וְתְּב ביִָמ
 עז ּוָטְעַיו :הֶשמחתֶא הָוהְי הָוצ רשֶאּכ תְרָשְל ביִבְס
 8 שש תפנצמה תַאְו :ויִנְבְלּו ןְרַהַאְל גרא השעמ שש תנְתְּכַהתֶא
 9 "תֶאְו :רושמ שש דמה יִסְנְכְמִתֶאְו שש תַעָבְנִמַה יִרָאָּפְדתֶאְו
 םקר השעמ יִנָש תעלותו ןָמָּנְאְו תלכתו רֶוָשִמ שש באה
 30 ץיצחתַא ּושעיו :;השמחתַא הָוהְי הְוצ רשָאּכ
 שדק םָּתוח יִקּותַּפ בַּתְכִמ ויִלָע ּוכּפְכִיִו רוהַמ בָהָז שֶדֶקהדרמנ
 31 הֶלָעִמְלַמ ָפְנְצִמַהְדלַע תַתְל תֶלבִת ליתפ לילע ונּתיו :הוהיל

 א תלבע"לָק לָכַַ :השמחתֶא הָוהְי הוצ רשָאּכ
 השמת הָוהְי הָוצ רֶשֶא לכָּכ לֶאְרְשי נב ושָעַיַו דעומ לָהֶא ָכשַמ
 :ּושע ןכ
 % ויפרק ויקּכ"לָּפ"תֶַאְו לָהֶאָהתֶא השמדלָא ןֶּכָשִמַהדתֶא ּואיבְיו פ

 א םיִמְדְאַמה םליאְה תרש הסְכְמתַאְו ויִנדאו דמו וחירב וישְדְק

 ,טי ,אי ,ט ןכ ,'ק ויִתָעְּבַטְמ 'תכ יּתְעַבַטמ ז.9 במ ,בל ,גכ .בכ .בי ןכ .הניגנ אלבו ףקמ דיּתָש א"ס < 9

 ששו איס +. 4 ש"ח ,טי ןכ גשעיו א"ס < ₪  ,ת"כ .ח"כ ליעל ןייע :ט"יד ,ויד ,אמ ,מ .חל אל ירכ ,גכ

 ןכו .אלמ תוְעְבְגִמַה יללהב ,ימלשוריבו וחיריב ןכ +. 5  .'ו ח"כ ליעל ןייע :שיח ,במ ,טכ ,בי ןכ .רזשמ
 .רית .סית .שיח ,רדינק י'כ "ו ןכ ,תָלְכְּת איפ + ₪ ויד .זיד ,גיד .א'ד .בנ ,חל ,בל ,דכ .טי ,אי .ט
 .היד ,ביד .איד .הנ ,דג .גנ .בנ .אנ .חמ ,המ ,גמ ,טל ,גל .טכ ,דכ ,חי ,גי ,בי ,אי .ט ,א ןכ ,ירצ רֶזַנ א"ס <. ₪

 ,'קו 'תכ ויָחיִרְּב א"ס ?ק ויָחיִרָּב 'תכ וחיִרְּב + 8  .ויד ,גיד ,אמ ,אל .דכ .זט .אי ןכ .אטשפ ויְסְרִק א"ס +

 ,ש"ח .רד"נק י"כ 'ה ןכ .ויָדַּפַע א"ס +. 8  .שיח ,גיד ,גמ בל 'םיי ;אי ןכ
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 תֶדעה ןּורָאדתֶא :ךֶסֶמה תֶכְרֶפ תֶאְו םיִשָחֶּפַה תדע הָפְכְמדתֶאְו 5

 םַחְל תֶאְו ויִלּפ"לָכְתֶַא [ֶחְלָשַהדתֶא :תֶרְפּכה תֶאְו ויָדּבְתֶאְו <
 "לָּכְדתֶאְו הכרעפה תר היִפְרְנהתֶא הרהטה הֶיְִמַהדתֶא :םיִנָפַה יז
 הָחְשִמַה ןִמש תֶאְו בָהוה במ תֶאְו :רואְמה ןמש תֶאְו ָהיִלַּכ 5

 תֶשחנה חבזמ תא לַהֶאְה חתפ ךַפְמ תֶאְו םימפה תרטק תֶאְו
 ריּכַהתֶא ויִלּכְדְלֶכדתֶאְו ויָדִּבדתֶא ולדרָשֶא תֶשחְנה רָּבְכִמדתֶאְ

 ֶּּפְמַהתֶאְו היִנְדִאְדתאְו היִדְמעְתֶא רַצְחָה יעלק תא :יִנּכתַאְו 9
 כשמה תֶרבָע יִלְּכילְכ תֶאָו קיִתדְתיו ויָרתִיִמדתֶא רַצְָחַה רעשְל

 שדקה יִדְגּבִתֶא שדקּכ תֶרָשְל דָרָשה יִדְגּבתֶא :דעומ לָחֶאְל +3
 תֶא הָוהְי הָוצְהְרְשִא לָבְּכ :ןהכל ויִנְב יִדגּבתֶאְו ןהפה ןרהָאְל 9
 "לָּכְתֶא הָשמ ארו :הָרבַעָהְדִלְּכ תֶא לאְרָשי יִנָּב ושָע ן5 חָשמ ₪

 םתא ךַרְבְו ושע ןּפ חָוהְי הוצ רשאּכ הָתא ּושִע הנה הָבאָלְמַה
 :השמ

 שדחל דָחַאְּב ןושארה שדקהדסויב :רמאל השמדלא הָוחְי בדיו
 תפסו תּוְדַַה ןורא תֶא םש תמש :דעומ לָהֶא 'ןָּכַשְמ"תֶא םיִקָּת %
 וכרעתֶא ָּתְכרעִו ןָחְלשההתֶא קאבהו :תכְְפַהִדתֶא ןֶרָאָחְ"ל +
 בָהְוה חּבָזמתֶא הפו :יִתְרנְתַא םילעהְו הָרִמִחתֶא אבהו 5

 :ןֶּפָשמל חַתָפַה ךסֶמהתֶא תְמַשְו תדעה ןורָא נפל תרטקל
 תא ִּתַחנו !דעומהלַהֶא ןפשמ חַתַפ ינפל הָלעָה חְּבְזִמ תֶא הּפַתְְ ?
 דתֶא תמשו :םיִמ םש תתנו הפומה ןיכו דָעומ לָהֶאְְיִּב ריפה 8
 ןמָשדתא ּםחקְלְו :רָצְחִַה רעש ךָסְמתַא תו ביִבָס רַצְחַה י

 ותא ּתְשדקו וָּב"ררָשַאדלָּכדתֶאְו ןֶּבָשִּמַהדתֶא ּתְחַשְמּו הְחָשִמה
 וילָּכ"לָּכתֶאְו הָלַעָה חַבְזמתֶא תְחְשַמו :שדק הָיהְו ויִלּפְדלָּכדתֶאְו גט
 תֶא תֶחשְמּו :םישְָדְק שק חָּבְזִמה הָיִהְו חּפְומַהתֶא ּףשדקו גג
 דלא וינְּבתֶאְו |רהאדתֶא ףכרקהו :ותא תשדקו ינּכתַאְו רכה 9

 ,גכ .םי זמ ,בי ,ט ןכ ,לבדתֶאְ א"ס ד 6 .בלטכ ,בי ןכ ,ןחלשה-תֶאְו 6 .בל.זט בי ןכ ,ןורא-תֶאְו א"ס +.

 ,נכ .טי .זט ,בי .איןכ .היתרנדתֶאְּו +. יז .טכ ,בי ,אי ןכ ,הרגמההתְֶו איפ +. יז ,שיח ,בנ,אמ ,מ חל .בל טכ
 ,אמ בל ,בי ,אי ןכ .וידבדתַאְו א"ס +.99 ,ס"ת ,י"ת .רל ,בי ,אי ןכ .חבזמ תֶאְו א"ס +.99 ,ש"ח ,במ ,אמ .רל .בל מב

 יסית ,ש"ח ,רדיינק י"כ 'ח ןכ ,הידמעהתֶאְו א"ס +. 4 .םית ,בל טי .בי ,אי ןכ ,רוכההתֶאְו א"ס +. 39 .ס"ת ,ש"ח

 ,טכ ,חי ןכ ,עיבר ןפ א"ס + 5 .רל בי מ ןכ .,התֶאְו איס +. 8  .נכ ,חי ,בי ןכ .וירתומדתֶאְו א"ס +0

 א"ס + 5 .יו '\ ליעל ןייע :שגד אלב דמלה רמאל א'ס +1 בי במ ןכו אלמ םתוא ימלשורי ,יללהב ןכ + 8

 ימלשורו .,וללהב ןכ + 5  .חייד .זיוד .זיטד .מ ,אל ,טכ ,טי .חי .זט ןכ ,ףקמ אכרמ אחפט =לָהא ןִּגָשַמ תא
 אמדק הָּתַתְנְו איס + 5 שיח ,מ החל בי ,אי ןכ :תֶרפָּפַה א"ס < 5 מ ,אל ,חי .די ,גי ןכו .רסח תֶדְעָה
 .חייד ,זייד ,זיטד ול ןכ עובר הָּמַתָנְו 'צקמב :חל .אל .טכ .טי ,הי ,זט ןכ .אלזאו
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 9 יִדָנַּב תֶא ןרַהְאתֶא תְשּכְלהְו :םִיִמּכ םֶתא ָתְצַחְרְו דעומ לָהֶא חַתָּ
 4 םיִרְקִת ונְּבתֶאְו :יל ןהכְו ותא שדקו ותא תִחשְמּו שְדְקַה
 5 םָתיִבָאתֶא ּתְחשְמ רָשָאַּכ םֶתִא ּתִחַשִמּו :תֶנּתִּכ םתא תְשַּבְלַהְ
 :םתרְדְל םלש תֶנֶהְכל םֶתְחָשְמ םָהְל תיִהְל הָתְיַהְו יל ּונָחְכְ
 5 לה"ו :הַשַע ןפ ותא הָוהְי הְוצ רשא לבב השמ שעיו
 :ןּכְשמה " םקּוה שְדהל דָחֶאְּב תיִנָשה הָנָשִּב ןושארָה שָדָמּב
 1 ןֶּתִיַו וישרקדתַא םֶשוו ויְנְדָאדתֶא ןתיו ןָכְשִמההתֶא הקמ םקינ

 19 0 ילהאהדתַא שָרְפִיִו .:ויִדּומַעְדתֶא םקינ ויָחיִרְּבתֶא

 תֶא .הָוהְ הָוצ רָשֶאּפ הֶלָעְמְלִמ ויִלָע לָחֶאַה הָסְכְמתֶא םשָה
 9 "תֶא םֶשיו ןרָאָקְדלֶא תדַעָהתַא ןתַיַו חכיו :השמ
 פג "תֶא אָבִיַו :הֶלְעִמְלמ ןְרֶאההלע תֶרפַכַהתֶא ןתיו ןְראָהְהלַע םידבה
 תּיְדַעָה ןורֶא לע סו ּךְסֶמה תֶכְרֶּפ תא םֶשיו ןָּכְשַמַהדלֶא ןרָאָה

 פ ןֶחְלָשהדתַא ןתינ :המחתַא הָוהְי הָוצ רשאכ
 2 וילע ךְרָעו :תָכְרְפל ץוחמ הֶנְפָ ןָכִשִּמה ךַרָי לע דעומ לָחאְּב
 :השמחתֶא חָוְי הָוצ רשֶאְכ הֶוהְי ינפל םָחָל רע

 34 ןָכְשִמה רי לע ןֶחְלְשה חַכְנ דעומ לָהָאְּב הָרְִמַהתֶא םשָיו
 2 :השמחתַא הָוחְי הֶוצ רשאפ הוה ינפל תרֶגה לע :הָּבְנְ

 2 :תֶכְרְפה ינפל דעומ לַהֶאּב בֶקְזה חבְומ"תֶא םשו
 2 :השמחתא הָוהְי הָוצ רשאפ םימפ תר ויִלָע רטקיו

 3 םש הֶלעֶה חַבְזִמ תֶאְו ןָּכָשִמְל חתפה ִּךסְמתֶא םשוו
 ב-7 רשאּכ הַחְּגַקְתֶאְו דלעָהדתַא וילע לעיו דע עומ"לָחֶא שמ חַתָּפ

 9 "יב ריִּכַהדתֶא םֶשְיו :הָשמחתַא הָוהָי הָוצ
 2 0 וצָחְרְו :חֶצְתְרל םִיָמ הָמָש ןתיו חכמה ןיבו דקומ לָחֶא
 3 דעומ לָהָאלֶא םֶאבְּב :םהיִלְנִרתֶאְו םֶקיִדְיתֶא וינְבו ְרַהַאְו השמ
 :השמדתֶא הֶוהְי הֶוצ רָשָאּכ וצחרי ַחָּבְזִמַהדְלֶא םֶתְבְרְכְבּ

 חתֶא א"ס 5. 7 .י"ד .ז"ד ופלאל ,ג' ןכ .ץמק םקּוה איס + גז | .ביד ,איד ,טכ ,די ,גי ןכ .תכֶּתַּכ א'ס ד. +

 זמ ,גי שרגב ןכ ז. 8 | יק ויחיִרּב יתכ וחיִרְּב א"ס הילע רסמנ הל הרסמב < 8  .אל ,טי ,ט ןכ .ןֶּכָשִמַה

 ,ט ,א ןכ .לודג תקז שי איס :טי"יד ,זיד .זיטד ,ייד ,זיד ויד .היד ,גיד ,ונ ,בנ ,טמ ,במ גלובל הכי

 ,חל ןכ ,עיבר םֶשּיַו תצקמב :הייד ,הג ,דנ ,ננ, אנ ,חמ ,המ ,אמ .טל .ול .דל ,אל ,טכ .בכ טי חי .אי
 א"ס +. 9 ,ירצב ּדְרָי יקובנזב +. ₪ .בכ ,בי דוקנ ןכו הָלַעָמְלְמ אתגולפ הילע רפמנ בנ הרסמב +. 9 .גמ .מ

 גויד .טכ .טי ןכ .הנוגנ אלבו ףקמ הָּמָשְִתַ א'ס + .ייד ,זיד ,גיד .בל אל ,זט ,בי ,אי ןכ ,אלמ רויָּכַה
 .שיח .בנ ,חל .בל .זט ןכ .ןרָהַא אס + 3 - ,אמ אל .טכ ,טי ןכ ,השוגד םמ םָיָּמ א"ס "=



 או 8 תומש וש

 ּךְַמדתַא ןיו חָּבְזמלְו ְּכשִמְל םביִבָס רָצְחהדתֶא קיו -
 :הָבאָלְמִה"תֶא השמ לכו רַצְחַה רעש
 דאל :ןּכָשִמהתֶא אָלְמ הָוהֶי דובְכו דעומ לָהֶאתֶא ןֶנָעָה סכיו
 הָוהְי דוב ןֶנעַה ויִלָש ןכָשדיכ דעומ לָהֶאְדלֶא אובל הָשמ לָכָי
 לֶארשי יב ּועְסִי ןֶכַשִמַה לַעמ ןֶנָעָה תוָלָעָהְבּ :ןָּכַשִמַהתֶא אָלַמ
 לכ :ותלַעה םוידדע ועסי אלו ןנַעַה הָלָעַי אלדםַאְו :םֶהיִעְסִמ לָכְּב ₪

 -תיבִדלְכ יניעל וב הליל הָיְהִת שאו םִמי ןָכְשמה"לע הָוהְ ןנע

 :םֶקיעְסמדלֶכְּב לֶאְרְש
 ,די ,בי ,אי ןכו ,רפח אבְל ימלשורי ,יללהב ןכ +. 5  ,ר"ת ,ע"ת ,שיח ,רדינק י"כ 'ג ןכ .הכאלמההלָּב א" + 5
 ,ר"ת ,ס'ת ית ,בי ןכ .אל איס <. יז גיד ,במ ,אמ ,מ חל ,דל בל .אל ,טכ ,דכ .טי ,חי זט

 ,ןפצס4. אצנז לז) ללקת אל םיהלא ויצחו .ט"רא ןמיסו העשתו םיתאמו ףלא תומש הלאו רפסד יקוספ םוכס
 .העשתו םירשעו תואמ שמחו ףלא םישלשו שלש תויתואו .הרשע שלשו תואמ עבשו ףלא רשע השש םילמו
 תחא ויתוישרפו .םירשעו העשת וירדסו אינ :[=. אזא %] תעד"הוחי הלילל הלילו ןמיסו םישלשו שלש וירדסו
 .םיעשתו שמח תומותפהו .םיששו עשת תוחותפה ןוינמ 1. אוז ג] יל-וכבת רשא תיב הז"יא ןמיסו הרשע
 םיעבראו האמ רפסה תונש ,(=.אצ3] ךדעפסי ןויצמו שדקמ ךרזע חלשי ןמיסו תוישרפ עבראו םיששו האמ לכה

 .ןכשמה םקוהש דע .םירצמ ץראמ לארשי ינב תאצל תינשה הנשה דע ףסוי תמשמ ,הנש



 ארקיו

 %% רָפּד :רמאל דַעומ לֶקְאַמ ויִלַא הָוהְי רבדיו השמחלָא אָרְקִַו ם

 החיל ןָכְרְק םפמ בירקי"יפ םֶדֶא םַהְלִא תְרמָאְו לארש יִנְבִלא
 3 הלעדמא :םֶכְנּבְרְקתֶא ּוביִרְקַת ןאצההןמו רקָּבַהְְִמ הָמהְּבַהְזמ
 ביִרְקְי דעומ לָהֶא חַתפדלֶא ונכירקנ םיִמּת כו רֶקְּבַהְִמ ונָּבְרה
 + ול הָצְרְו הָלעָה שאר לע ודָי ךמָסְו :הָוהְי ינפל ונצְרל יתא
 5 ןרא יִָּפ ובירקהו הוהְי ינפל רֶקְּבה ןָּבדתַא טקֶשו ויְלָע רפכל
 חַתָּפ"רַשֶא ביבְס חבזמה"לע םִּדהתַא קרו םדִהדתֶא םיִנָהְבַה
 ל נב ּונְתָנ :ִהיִחְתִנל התא חתנו הָלעָהדתַא טיִשְּפִהְו :דעומ לָחֶא
 9 יְִּב וכְרְעְו :שאָהְדלע םיִצְע ּוכְרְעו חָבְמִהדלַט שא ןהפה ןֶרָהא
 םיצעָקדלע רָדָפַהדתֶאְו שאֶהתֶא םיִחָתְנה תֶא םיִנָהְּכַה ןרַהַא
 9 םִָמּ ץָחְרְ ויעְרְכו וּכרְקו :חפומה"לע רֶשֶא שאָהְ"לע רַשַא
 :הָוהיל חוחינ"ַחיִר השא"הָלע הָחּבְומַה לפהתַא ןהפה ריטקהְו

 וט "ןִמ א םיִבְשְּכַהְְִמ ּנָּבְרִק ןאצהדןמדםא
 גג חממה רי לע ותא טחשְו :ּונָביִרְקְי םיִמָּת רָכְז הָלעְל םיִּזִעָה

 לטרשל<

1 

 חָבומַהְלע ומְדתַא םִיִנְִַה ןרַהֶא נב וקרזו הוה ינפל הָנְפְצ
 ופ םֶתַא הכה רעו ורְדַפתֶאְו ושארדתַא ויִחְתְנל ותא חתנו :ביִבְס
 וג םיִעְרְּכַהְו בְרְקִהְו :חֶּבזמַהְ"לַע רֶשֶא שאְהְ"לע רָשָא םיִצְעָהְ"לע
 .אריעז יא <1- .ע"כ קוספ ד"מ ןמיס דע א"כ קוספ ג"מ ןמיס היעשיב יל יתרצי וז-םע הרטפה +. וא

 .טל .חל ול ,דל ,גל ,בל אל ,טכ .דכ .בכ .טי ,חי גי .בי ,אי .ט ,ו ,א הנוגנ אלבו ףקמב ןכ .ַמּו +.
 :ח"יד ,ז"יד ,ז"טד ,י"ד .ז"ד ,ו"ד ,ה"ד ,ג"ד ,א"ד ,חנ ,ונ ,הנ ,גנ ,בנ .אנ ,טמ ,חמ ,המ ,גמ .במ אמ ,מ

 אית .שיח .חל ,בל ןכ .םיִנָהִּכַה א"ס + ז  .ט"יד ןכ ,אמדקב מו דחב :זי ,זט ןכ .ףקמ אלבו הנוטב ןַמּו א"ס

 .טל .חל ,ול .דל ,גל .בל אל .טכ ,דכ ,בכ ,טי ,חי ,זט גי אי א דבל ןטק ףקזב ןכ +. 5  סית ,ע"ת ,י"כ
 ,םיִתְתְּגַה תצקמב :חייד .זייד .ז"טד ,י"ד ,זיד ,היד ,גיד ,איד ,חנ ,ונ ,הנ ,גנ ,אנ ,טמ ,חמ ,המ ,גמ .במ .מ

 איס +. 9 | .ע"ת שיח ןכ ּגצָחְרָי לינ + 9 .םית ,ע"ת ,שיח ,רדינק י"כ 'ז ןכ ,דתֶאְו איפ + 5 .טייד ,ויד ,אמ ןכ

 ,זט .בי ןכ .אלמ הֶנְופְצ א"ס +. ו  .ץייו ג"ו קוספ ןמקל ןייע :פזת ,ע"ת .י"ת ,ש"ח ,רדינק י"כ.'ו ןכ .אוה הֶלע

 .גיד .בל .אל ,טכ .טי
10 
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 אוה הלע הָחְּבְזמַה ריִטקִהְו לפהדתַא ןהפה בירקהְו םִיִמּב ץֶחרי

 החיל חַחיִנ חיִר הש
 ינָּבִמ וא םירתההןמ ביִרְקהְו הוהיל ינּבִרַק הלש ףועַהןמ םָאְו 4
 ושארהתַא קלָמו חָּבָזִפַהְ"לֶא הפה ובירקהו :יונְּבְרְקתֶא הָנוַהח 5
 תָאְרְמְתֶא ריקהו :חבזמה ריק לע ומָד הָצְמִנְו הָחָבְזִמה ריִטְקַהְו 6

 :ןָשדַח םּקְמ"לֶא הָמְדְל הפזמה לַצִא הא ךיִלָשַהְ הָתָצִנ
 "לע הָחָּבְזִמַה ןהפה ותא ריפקחְו לידְבִי אל ויפנכב ותא עסש וז

 :הוהיל חחינ חיִר הֶשֶא אוה הלע שאָהדלַע רָשַא םיִצַעָה
 הָיְהְי תֶלָס הוהיל הָחְנִמ ןּבְרְכ בירקתהיִכ שָפָנְ -
 ןרַהֶא י יִנְבדלֶא האיבה :הנבל הילע ןתנו ןמש הילע קציו ונָבְרִה 9
 -לָּכ למ הְגְמְשִמּו הָתְלְסִמ וצמק אָלְמ םָשַמ זה טינה
 חָחיִנ חיִר הָשֶא הָחְּבְזִמַה החרא" ןהפה ריטקהו הָתְנבל

 דוד -₪7דו

 ישאמ םישדק שדק דגלו ןרחאל הָלמהְמ תרתי :הוהיל
 רוגת הפאמ החנמ ןפרק בֶרְקת יפו :הֶוה 4

 :ןמשב םיִחָשְמ תוַצמ יקיקרו ןמשב תֶלּולְּב תצמ תוָלַח תַלְס
 הָלּולָּב תֶלְס דנָּבְרִה תָבְחִמַהְדלַע הָחְנִמדםִאְ :

 הָחְנִמ ןִמַש ָהיִלָע ףקציו םיִּתְפ ּהָתִא תותָפ :הָיִהְת הֶצמ ןִמשב <
 ןמשב קל ףנבְרְכ תשָחְרִמ תַחְנִמדםָאְ :אוה 7

 -תֶא הַחְִּמַהְמ ןקפה םיִרָהְ :ַחָבמַהלֶא השינה ןטפה-לא 9
 -ןמ תֶרָתּוגַהְו :הוהיל חֶחיִג חיה הָשֶא הָחָבְּזִמַה ריִטְכַהְו הָתְרָכְזַא גס

 הָנמה"לק חוה ישא םישדק שדק ולו ןרהֶאל הנה יי
 שָבְּדדִלָכְו ראָשלָכ יִּכ ץֶמֶח הָשָעִת אל הוהיל ובירקפ רַשֶא
 םֶתא ּוביִרְקִּת תישאר ןפרְק :הוהיל השא ממ ּוריָמְקִמאְל

 ףתַחְנמ ןּבְרְקדלְכְו :החינ חירל ולעידאל חבזמַההלֶאְו הוהיל
 לע ִּתָחְממ לָעמ ףיהלֶא תיִרְּב חלִמ תיִּבָשַת אָלְו חֶלְמִּת חַלמּכ

 תַחְנִמ ביִרְקִַּאְ :חלמ בירק נּבְֶקלָּכ +

 ּהָביִרְקִהְו הָוהיל הָלֶאַמ הָשָעְי שא הַחְנִמַהְתֶא תאבהְו :השעת <

 יסית ,עית ,י'ת ,י"כ א'ת .שיח חל ,אל טי .בי .ט ןכ .אלו א"ס +.גז  .ע"ת ש"ח ןכ ,ותָצַַּב -התְצֶּב לינ 6

 ,בב ,חי ,זט ,די ,גי ,אי ,ט ,א ןגונמ ןכ < 5 .דל .טי חי זי ,גי ,אי ןכ .ףקמ אלבו חנומ יִּב א"ס +1 יב

 איס :ייד .זיד ויד היד .גיד .איד ,חנ ,ונ ,הנ .גנ .בנ ,אנ .חמ ,גמ ,טל חל ,דל ,גל .בל .טכ ,דכ
 .מ ול ןכ .עיבר חגומ ןּהּכַה ריִטְקַהְו תצקמב :ט"יד ,ח"יד ,ז"יד .זיטד ,המ ,אמ אל .טי ןכ .ךפהמ ןהּכה

 .ביד .מ ,הל .טכ ,גכ ,בי ,ט ןכו .אלמ תּוצַמ ימלשורו .וללתב ןב + + ,טמ ,במ
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 תחְנמ תֶא ביִרְקִּת לָמְרַכ שָרָנ שאָּכ יּולְק ביִּבָא הָוהיִל םיִרּוּכְּב
 5 :אוה הָחְנִמ הָנבְל ָהיִלָע ּתְמַשְו ןֶמָש ָהיִלַע תתנו :ףיִרּוכְּב
 66 ּהָתְנבְל לכ ל הָנֶמַשמּו הָשְרנִמ ּהָּתְרֶכַאדתֶא ןהכה ריפקהו
 :הוהיל הָשֶא
 ג "סא רֶקְזְִַא בירקמ אּוָה רֶקְּבַהְִמ םָא וְְּבִרְק םיִמְלְש הַבְזְ"םַאְ
 ? נָבְרִכ שאר"לע ודי ךָמְסְו :הֶהְי ינ פל ונבירקי םיִמָּת הָבְקִ
 -לע םּדַהְדתֶא םֶיַנָהְכַה ןֶַהָא ייִנָב וטרזו דעומ א חַתַפ וטחֶשו
 ג בלחַהדתֶא הוהיל הָשֶא םיִמְלשה חַבָזמ בירקהו ביִבְס חָּבְזִמה
 + יִתִש תַאְ :ברקַה"לע רַשֶא בלַחַהלָּכ תַאְו בֶָרָקַהדתֶא הָסַכְמַה

 תרתוה"תַא יל רט ןהלע רש בלחהדתא תילפה
 5 הָחְבַזמַה ןרהָאדינְּב וא וריטקהו :הָנְריסי תֶיִלכַהְַלַע דָָּכַחִלַע
 חחינ חיה העא שאְקדלע רשא םיִצעִהְ"לע רשֶא הָלעַהְילַ
 :הָוהיל
 + םיִמָּפ הק וא רֶכְז החיל םיִמָלַש חול ופרק ןאָצַהְןמ"מא
 ז ונפל ותא בירק נָּבְרְקְתַא בירקמהאוה בשכדםא וניר
 < דעומ לֶהֶא נפל ותא טְָשְו ונָּבְרְק שאְ"לע ודָיתֶא ךִמסְו :הָוהְי
 9 חַבָזמ ביִרְקַהְו :ביִבֶס חָּבְזִמַהְדלע ומִדתֶא ןָרָהֶא ילָּב וקרמ
 הָנְריִסָי הָצָעָה תַמָעְל הַמיִמִת הָיְלַאָה ובְלַח הוהיל הָשֶא םיִמְלָשה
 :בֶרְקַחלַע רַשַא בלחַהלּכ תא בֶרְקַהדתֶא הָקַכְמַה בלהקת

 :פ דתַאְו םילָקְכַהילַע רש ןטלע רש בלחההתאְו תיבה יִתש תא
 וג הָחְבְִמַה ןָהפה וריטקהו :הָּנְריִסְי תָיְלְכִהְלַע דַבְּכַהְלַע תֶרָתיַה
 :הוהיל הָשֶא םֶחַל
 3 שחָשְו ישארדלע ודָיתֶא ךַמְסְו :הָוהְי ינפל ובירקהְו ינּפְרְק ועו
 :ביִבְס חֶּבְזִמהְלַע ומְּדדתֶא ןֶרהְא ְִּב וקרֶזו דעומ לַהֶא ינמל ותא
 14 בֶרָכַהדתֶא הָפַכְמַה בֶלַחַהדתֶא הָוהיל הָשָא וְּבְרְק ונממ ביִרְקַהְ
 18 ההרה תיִלְּבַה יִּתַש תַאְו :ברְקַהלע רֶשַא בֶלַחָהלָּ תַאְו

 טי .זי .\ ןכ ,הנוגנ אלבו ףקמ -םָא א'ס 1 4ג שוד גל ,גכ ,בי ,ט ןכ .יקו יתכ איה איפב :'ק איָה < 5

 ןכ + 4 ויד ,גיד .חנ ,מ ,חל .אל ,טכ ,נכ ,טי .בי ןכ .אלמ תּוילְכַה איס *. = ,במ ,אמ ,מ ,בל ,בכ
 -תֶא א'פ + 9 ,רדינק ייכ 'ח ,אל ןכ .שֶבָּכ איפ + 1  .חנ ,ונ ,בל ,חי ,די ןכו ,רסח תיִלְַּה ימלשורי .יללהב
 .גיד .ביד .אל ,בי .ט ןכ ,אלמ תּיְלְּבַה איס +.19%  ,ו"ת .א"ת .שיח ,הייד ,ז"יד .זיטד ,בנ ,אל ,טי ,ט ןכ .בלחה

 המ .טל ,גל ןכו .ףקמ אלבו אכרטב םֶאְו יקובנוב +. ו גיד .ביד אל .בי ,ט ןכ .אלמ תוילּבַה א'ס +. ו

 .גיד ביד .אל .טי ,בי .ט ןכ .אלמ תּולְּבַה איפ +. 45 .ונ .הנ ,גנ .בג .אנ ,חמ

10* 



 זז 16--1ט 9 ארקיו / 1-8

 תילפהדלע דבְכַההלע תֶרָתיִהדתֶאְו םיִלָסְּכַהְהלַע רָשֶא ןַהְלע רֶשֶא
 -לָכ חהינ חירְל הֶשֶא םתְל הָחָבְזִמַה ןֶהּפה פֶריִטקַהְו :הָנְרִיִסְי 6
 בֶלֶחלָּכ םֶכיִתְבְשְִמ לכְּב םָביִתְרִדְל םֶלוע תֶקִַח :הָוהיל בָלָח ו

 :ולכאת אל םֶדדלָכו
 ם שָפָנ רמאל לארשי יִנָּבִדְלֶא רָּכִד :רמאל השמדלֶא הָוהָי רָבִדָיו ד

 הֶשַעְו הָניֶשָעְת אל רַשֶא הָוהָי תֶוָצִמ לפמ הָנְנָשב אָטְחְתְחיּכ
 לע בידוקהו םַעָה תַמְשִאְל אָטָחְי חיִשִמַה ןקפה םֶא :הָנַהַמ תֶחאַמ
 איִבַהְ :תאָמַחְל החיל םיִמָּת רֶקּכְְִּב רפ אָמָח רֶשָא יתאָטַח
 שאר"לע ודתֶא ךַמְסְו הָוהְ ונפל דעומ לֶהֶא הַתָפלֶא רָפַהדתֶא

 רפה םּדִמ ַחיִשִמה ןהּפה הקל :הָוהְי ינפל רָּפַהתֶא טחשְו רֶּפַה 5

 הָּוהְו םֶדּכ וֶעְּבְצאְתַא ןהפה לָבָטְו :דעומ לָהֶאְדְלֶא ותא איבהְו <
 ןתנו :שדקה תֶכְרפ נֶּפ"תֶא הָוהְי ינפל םיִמָעִּפ עבָש םּהְמ
 רֶשֶא הֶוהְי יגפל םימפה תֶרָטְק חַבְזִמ תונרק"לע םיִוקִמ ןהפה
 הֶלעָה חַּכְזִמ דוסי"לָא ףפשי רֶפה םָּהְלָּכ | תֶאְו דָעומ לָחָאְּב

 -תֶא ּונָמִמ םיִרָי תאָטַחַה רפ םֶלָחְילכְדתֶאְ :דעומ לָקֶא חַתָּפִדרֶשַא 8
 תֶאְ :בֶרְקהדלע רֶשֶא בֶלמַהלּכ תֶאְ ברקה הָפכְמַה בלחה

 תאו יפה" רע ןקילע רַשָא םלחה"תַאְו תילפה ית
 חַבְז רּוָשמ םרוי רשאּפ :הֶנְריִסַי תויַלְכִהְ"ְלע דבכה"לע תֶרְִיַה

 דתֶאְו רָּפַה רועדתֶאְו :הֶלעַה חכְזמ לע ןהכה םֶריטקהְו םיִמְלְשַה גג
 -לָכתֶא איצה :ושרפו ופרקְו ויערפ"לעו ושארדלע ורָשְבדלּכ +:

 ףקשו ןשנה פלא רוח םיקָמלֶא הנחל ץולמ"לַא רפה
 וףכש ןָשֶרַה ּךֶפָשדלַע שָאָּב םיִצעְ"לע ותא
 .מי ,בי ,ט ןכ .אלמ תּייְלְּכַה איס + מ .חל .בל ,אל טכ ,נכ ,טי ,בי מ ןב ,אלמ ןָהילע א"ס + 5
 :דל אל .ו ןכו .אלמד אלמ ם 0 0 - ןכ +. 1 .בל ,טי ןכ .הָוהיל השא איפ <. 5 ,אל ,גכ
 אלבדמלהרמאלאיפ +1 477 = .גיד .איד ,חנ ,ונ ,במ ,חל .טכ .טי .חי .ט ןכ ,רפהד רפח סֶביִתְבְשמ איסב
 .איד ,אמ .דל .בל .אל .טכ ,חי .זי אי ןכ .הניגנ אלבו ףקמ דלָּבַמ איס < 5 ".  'ו תומש ןייע :שגד

 .איד .חנ .ונ ,הנ .ננ .בנ ,אנ .חמ .המ .נמ .טל ול .גל ,טכ ,טי ,חי ,זי .די .ט ףקמ אלבו חכומ ןכ 5

 .אמ .מ חל .דל .בל אל .דב .בכ זמ גי .בי אי ןכ ,הניגנ אלבו ףקמ דםָא א"ס :י'ד .ז'ד ,ויד ,גיד

 =לֶא טיידו היד ןמ רב סופדה תואהסונבו י"כ םירפס לכב ןגונמ ןכ +.+ .ט"וד ,ח"יד .זיד .זיטד .היד ,טמ ,במ

 .גיד .א'ד .בל .אל ,גכ .ט ןכו .רסח תכרק ימלשורי יללהב ןכ + 7 .ינפלרָשָא רובס +.+.1.+ .אכרמ דלָהֶא חה
 ןכ .הימרגל ו תֶאְו א"ס +. 9 .'ט יג לוע 5 :ע"ת ,א"ת .שיה ,גכ ,טי ,די ,בי ,אי ,ט ט ןכ ,ברקההתֶא א"ס = 8

 ןכו .רפח תיִלָּבַה ימלשורי ,יללהב ןכ +.9 .ייד .זיד .גיד .חל ,גכ ,טי .בי ןכ .אלמ תּיְלְּבַה א'פ < 5 אמ ,אל
 ,מי ,חי .זי .די ,ני .בי ,1 חתפב ןכו , 0 רסטנ בנו גכ הרסמב ןכ +. 9  .גיד ,חנ ,חל ,בל .טכ חי
 ,'ל הילע רסמנ שייד הרסמב :היד .איד .ונ .הנ ,ננ .בנ ,אנ ,טמ ,חמ ,המ .גמ מ .טל .רל גל .טכ .דכ נכ
 זזטד .ויטד ,ייד .זיד ויד .ג'ד .ביד ,חנ .במ .אמ .חל ,ול .בל .אל .בכ .זט .אי ט ץמקב םֶגי ןכו

 .ט"יד ,ח"וד ,זזוד

- 

₪ - ₪ 

65 

- 

- 1 



 149 ארקיו וז 9

 3 תחא ישָעְז לָהְה יִניעִמ רָכְד םֶלָענְו וגשי לֶאְרְשו תַדַע"לָּכ םִאְו
 4 תאָמַחְה הָעְדְִנְו :ּומְשָאְו הֶנִשְעְתִראל רָשֶא הָוהָי תֶוצִמדלָּכִמ
 ואיִבַהְו תאְטחל רַקָּבְֶּב רֶּפ לָקְקַה ובירקה ָהיִלָע ּואמַח רשא
 5 שאר"לע םֶהיִדְידתַא הָדְעַה ינקו ּוכָמְסְו :דעומ לָהֶא ינפל ותא
 16 חיִשַמַה ןהכה איִבַהְו :הָוהְי ינ ןפל רפהדתֶא טָחָשו הָוהי יִנָפְל רפה

 וו *הָוהְו" המ" צא ןהפה לכו :דעומ להֶא"לֶא רפק םקמ
 38 דלע\!ןָתִי םֶּדַהְְִמּו :תָכְרֶּפַה יִנָפ"תֶא הָוהָי ינֶפל םיִמָעְּפ עַבָש
 םה"לָּכ תֶאְו דעמ לֶהֶאְּב רֶשֶא הוי ינפל רשא חומה תֶנרק
 ג "לָכתֶאְו :דעומ לָהֶא חתַפדִרֶשא הֶלעָה חַבְמ דוסילֶא לפש
 גו רפְל הָשָע רֶשֶאּכ רפל הָשעְו :הֶחְבַומַה ריִטְקַהְו ונָמִמ םיִרָי ָּפְלָח
 גו דתֶא איצוהו :םֶהְל חַלְסְְו הכה םהלע רַפכְו ולדהשעי כ תאָטחה
 ןושארק רפה תֶא ףרש רָשֶאּכ ותא ףַרש הָחְְלץיחַמ"לֶא ָפַ
 :אּוה לָקקַה תאטח
 9 חאל רָשא ויָהְלֶא הָוהְי תוְצמדלָּכִמ תחא הֶשַעְו אָטְחָי איִשָנ שא
 3 אָטְח רשא ותאטח יִלֶא עָדוה"יִא :םשֶאְו הָנְנֶשְּב הָנשָעְת

 3 שאר"לע ודָי ךמָסְו :םיִמּפ רכז םיזע ריעש ונְּבְרְקתֶא איִבחְו הב
 הָוהְי ינפל הָלעָהְתֶא טקֶשידרָשֶא םוקמּכ ותא טָחְשְו ריִעְשַה
 5 תֶנרקְל ןְנְו ְּבְצְאְּב תאָטחְה םָּדִמ ןהכה חַקֶלְו :אוה תאָטַח
 8 "לָּכתֶאְו :הֶלַעָה חבזמ דוסידלֶא ךפשי ומְדדתֶאְו הָלעַה חַבֶזמ
 ןהפה ויִלְע רֶפְכו םיִמְלַשה חַבָו בֶלָחַכ הָחּבְזמַה ריִטקָי ובְלַח
 - חַלְסִנְו ותאָטַחַמ

 ₪ אָמַח רָשַא וְתאָטַח - עְדוה"ָא :םשָאְו 0 דשא ה
 :אָטְח רשא יִתאָטַחְדלַע הָבַקְנ הָמיִמָּת םיזע תריעְש ינּבְרְק איבה
 2 ספ :הֶלעָה םוקְמְּב תאָטַחַהתֶא טַחֶשְו תאָטחה שאר לַע ודָידתֶא ךמָסְו

 ליעל ןייע :שיח ןכ ,'וגו עבש םדה ןמ הָּזְהְו םֶּחַּב ועבצא ליצ +. וז = ,ס"ת ,עית ןכ .ּוטָחְשְו -חֶשְו לינ +. 5

 ,טמ ,במ .אמ .מ .חל דל ל ל אל ט מב בב .בב .מי חי הי זמ גי בי אי .מ ןגונמ ןכ +. כ

 ,י"ד ,ביד ,תל ,רל ט טי בי ןכו יי תונרק ימלשורי ל ןכ + 18  ,ט"יד ,היד / הנ גנ אנ .חמ .המ

 .ח'יד .ויד ,במ .אמ ,מ חל ול ,דל ,בל :טכ ,בכ .זי גי .בי ,אי ןכ .הכיגנ אלבו ףקמ תֶאְו איס < 8

 .גנ :טמ .במ .אמ מ ,חל .דל .בל .טכ .דכ .בכ ,חי ,זי ,זט ,גי .בי ,אי ,ט הנוגנ אלבו ףקמב ןכ +. 9
 ,ייד .זיד .היד .גיד ,איד ,ונ ,בנ אנ .חמ ,המ ,גמ .טל .גל .טי ו א ןכו .אכרט תֶאְו יקובגזב :ויד ,חנ ,הנ

 .ח"יד גיד .חל .בל אל ,טכ ,גכ טי ביט ןכ .אלמ םֶהיִלְע א'ס = ₪ | .טיוד ,ח"וד זייד ,זיטד
 .עזת .ש"ה ןכ .ּוטחֶשי ל"ג *- + .ע"ת ןכ .הָעְרַונְו לינ +.



 1 80--ט 0 ארקיו 10

 "לָּכתֶאְו הלעק חבומ תנרק"לע פו יּבְצְאְּכ ממ ןהפה חקְלְ
 רפוה רָשָאְכ ריִפָי הָבְלַח"לָכתֶאְו :חָכְזִמַה דוסָיילֶא ךפשי מד
 הוהיל חחינ חירל הָחּבְזִמה הכה ריטקהו םימלשה חבז לעמ 5לַח
 גול חלו ןח ויִלָע רפכו
 ּךִמֶסְו :הָנאיִבְי הָמיִמִת הָבְקְנ תאָטחְל וָנְּבְרִק איב שָכְכ"םאו 3

 רַשֶא םוקִמְּב תאָטַחְל התא טַחָשְו תאָמַחַה שאר לָע ּודָידתֶא

 "לע ןתָנו ועְּבְצאְּב תאְטחַה םדִמ ןָהּכַה חֶקֶלְו :הֶלעָקתַא טָחְשי
 -תֶאְו :חָבְוִמה דוסידלֶא ךפשי ּהָמִלָּכתֶאְו הָלעַה חַבְזמ תֶנְרִק 5

 םיִמָלָשה חַבְמ 3שָפה בלה רפוי רשאּפ ריו הָּבְלָח"לָּ
 ןקפה לָע פו הוהו ישא לָע הָחְַמַה תא ןהפה ריטקהו
 גול חַלֶסְנְו אָטְחְדרָשֶא וִתאַטַחְדלְע

 ₪ )ד -

 שנ פ דםא עָדָי וא הֶאְר וא דע אּוָהְו הָלֶא לוק הָעָמָשְו אָטְחְתִיִּכ שָפִנְו ה

 יא אממ רָבְּדלְכְּב ענת רֶשֶא שָפַו א ּויִנַע אָשְנְו דיִע אול ג
 ץֶרָש תֶלְבְִּב וא הֶאְמִט הָמַהְּב תַלְבְִּב וא הֶאְמְמ הֶיִח תַלְבְנְב

 םֶדֶא תֶאְמְמְב שגי יכ וא :םֶשָאְו אָמָט אּוקְו ונפמ םלעְנו אָמְמ <
 יא :םשֶאְו עְדָי אּוהְו ונָמִמ םלענו ּהָּב אָמְמְי רשֶא ותֶאְמְמ לכל +

 רָשֶא לַכְל ביִטיִהְל ִאועְרֶהְל םיתפשב אטבל עַבְשַת יִּכ שָפָ
 :הָלֶאמ תהאל םָשֶאְו עדי"אּוהו ונממ םֶלָעְנְו הָעְבשּב םֶדֶאָה אטבי
 איִבַהְו :ָהיִלָע אָטַח רשֶא הדותהְו הָלֶאמ תחאָל םָשֶאְיהיִכ היו 6

 הָבַשּכ ןאָצהְִמ הָבְקְנ אָטַח רשָא ותאָטח לע הָוהיִל ומָשֶאדתֶא
 אלםאְו :ותאָטהְמ ןָהּכה ויִלע רפכו תאָטחְל םיזע תְריעָשדוא +

 דא םיִרִת יתש אָפְח רָשֶא ומָשִאְתֶא איִבַהְו הָש יִד ודָי עיִנִת
 םֶתא איבה :הֶלשְל דחֶאְו תאָטחְל דָחֶא הֶוהיל .הָעיְִינְב יִנָש 5

 ושארהתַא קלִמּו הנושאְר תאָטחְל רֶשאדתֶא ביִרְקהְו ןָהּכַהדלֶא

 ינשההתְַו :אּוְה תאָטַח חכמה דוסָיילֶא הָצְמִי םדּפ רֶאְשִנַהְו גט
 אָטֶחְדרָשֶא יִתאָטחְמ ןקפה ייל רֶּפְכְו טָּפשּמַּכ הֶלע השש
 בל .אל ,גי ,בי אלמ ןכו ותב אלמ יד הילע רסמכ אל הרסמב +. < .ץ'ת .ש"ח ןכ .וטָחְשְ :טָחְשָי ליכ <. =
 וקובגוב + 5  .'ג קוספ ןמקל ןייע + לינ +. 5 = .רדס ןאכ ןיא איסב < 1 7 .אל ןכ ,שָבּבַה א"סב <.5 .חנ
 ;מל ,חל ,גל .בל .טכ ,טי ,חי ,גי ,אי ,ו א אכרמב ןכ +. 6 .איד ,חל ,בל ,אל .זי .בי ןכו .לוגס ףטח םַשֶאְ
 ןכ .אגרד ןאָצַה איס :ח"יד ,ז'יד ,זיטד ,י"ד ,ז"ד ,ויד ,היד ,גיד ,איד הנ ,גנ ,בנ ,אנ ,טמ ,המ ,המ ,במ ,מ

 :שיח ,אל ןכ .אָצָּמש איס < 5  .אל ןכ .הָשְבַּכ איפב +.6  .םייד .ונ ,נמ .אמ ,ול .דל .אל .בכ ,זט די מ
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 וג יִנָשְל לא םירת יִּתַשל ודי גישת אלדםַאְו ;ול חַלֶסִנְו

 תָלָס הָפאָה תַָריִשָע אָסֶח רָשֶא ְּּבְרְקדתַא איבהְו הָנידוְנְב
 תאָטח יּכ הָנבְל ָהיִלְָע ןֶתַדאְלו ןמש ָהיִלָע םישְייאל תאָטַחְל
 ופ תֶא וצָמְק אולמ הָנְמִמ ןהפה ץֶמָקְו ןהפההלֶא הָאיִבָהְו אה
 ג ויִלָע רָפְכְו :אוק תאָטַח הָוהְי ישא לע הָחָכְזִמה ריטקהו ּהָתְרְכִזא
 הָתְיְקְו ול חַלֶסִנְו הָלֶאְמ תקאמ אָטָחְרֶשַא וִתאָטַחדלַע ןהּפה
 4 :רמאל השמדלַא הָוהְי רדיו :הָחְנַמַכ ןָהּפל

 5 דתֶא 'איִבַהְו הָוהְי ישדקמ הֶנְנְשְּב הָאְמְחְו לעמ לָעְמְתִיִכ שָפָנ
 -לָהְשְּב םיִלָקשדפס ךְּכְרַעְּב ןאצה"ןמ םיִמָּת ליא הזהיל ומשא
 46 לתָשימָחדתֶאְו םֶלַשָי שדקהדןמ אָפָח רָשֶא תֶאְו :םֶשָאְל שדה
 םָשֶאָה ליִאְּב יִלָע רֶפַכְי ןהכהו ןקפל ותא ןַתַת יִלָע ףסוי
 :ול חַלְסִנְ
 וז אָל רָשַא הָוהְי תֶוָצְמילְּכִמ תחא הָתְשְעְו אָמַָת יִּכ שפָניםַאְו
 9 ןאָצַהְִמ םיִמָּת ליא איבה נע אשְנְו םֶשָאְו עְדָיאָלְו הָנישָעִת
 ָנָשדרֶשַא ּתְנְנש לע ןהפה ויִלע לּפְכְו ןקכההלֶא םֶשָאְל ָךְּכְרעְּב
 \9 :הָוהיל םֶשֶא םָשֶא אּוָה םֶשָא :ול חַלְסִנו עְדָיאָל אּוהְו
 21 הוהיפ לעָמ הָלַעַמו אטַחַת יכ שפנ :רמאל השמחלָא הָוהְי בד
 -תֶא קשָע יא לב וא דָי תַמּושָתְבא ןודקפְּב ותיִמָעּב שחְכְו
 ₪ לָּכִמ תחאדלע רקשדלע עבְשנְו הב שחכו הָדְבָא אָצְמא :!תימפ
 % "תֶא בישהו םשָאְו אָטַחְיְיִכ הְְָו הָגְהְב אָטַחְלםֶדֶאָה הֶשַשַידרֶשַא
 רש ןודקפההתֶא וא קשָע רֶשֶא קָששָהתֶא וא לג רַשֶא הָלּגַה
  עָבָשיירָשִא לפמ וא אָצְמ רָשָא הָדְבְאָהְתֶא וא ותא דֶקפָה
 אּוה רֶשֶאְל ויִלָע ףסי ויָתְשְמָחְו ושארְב ותא םלשו רֶקֶשל וילע
 5 "ןמ םיִמָּת ליִא החיל איִבַי ומָשָאהתֶַאְו ומשא םִזְּב וננִי ול
 8 הָוהְי ינפל ןקפה יִלָע רֶּפַכְו :ןקכה"לֶא םָשָאְל ךְּכְרִֶּב ןאָצה
 :הָב הָמשִאְל הָשַעַירַשִא לָּכִמ תחֶאדלע ול חַלְסִ
 ) תאו רמאל וינָּבתֶאְו ןרַהֶאדתֶא וצ :רמאל השמדלא הָוהְי רבדָי
 תומש ןייע :שגד אלב דמלה רמאָל א"ס =. + 90 .בל .דכ .בי ןכ .'קו יתכ איה א"פב :'ק איָה זי. 9

 .רדס ןאכ שי א"סב +. ₪ | א"ד ,במ ,חל .אל .בי ןכ .הניגנ אלבו ףקמ -אל א"ם = 11 5 קוספ ו ןטיס

 ,חל .בל ,גכ .בי ,אי ןכ ,ּותָשְסַחַו א'פ +. .איד ,הנ נג .אנ חמ ,המ ,וגל ןכו .התפב תמושתב יללהב +
 .אל .ל .טי :ט ןכ .יק ויִתְשַמְחו .יתכ ותָשְמָחַו איס :ויט קוספ ליעל ןיוע .שיח .ייד .זיד ,ג'ד

 ,יפר דמלה רמאל איס + + | .גיכ קוספ יט ןמיס דע א"כ קוספ 'ז ןמיס וימרוב 'ה רסא הכ הרטפה <. 1 4
 ."ו "ו תומש ןייע
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 -דע הָלילַהדלָּכ הָּבזִמַהדלע הָדְכְומ לע הֶלעַה אוה הָלעַה תְרות
 ֶביִסְנְכִמּו דב ודמ ןהפה שבֶלו ּוְּב דקות חָּבְזמַה שאו רקבה
 הָלעָהתֶא שָאָה לכאת רש ןשהתַא" םיִרחְו רבע שָּבְלְ

 םיִדָנְּב שָבְלו ויִדְנְּבְדתֶא טשפּו :חָבזמַה לַצֶא ומָשְו חבה <
 :רוהְמ םוִקְמ"לֶא הָנַחְמְל ץּוחמדלָא ןשְדִהתֶא איִצוהְו םיִרַחֶא

 כ

 םיצע ןהפה ָהיִלָע רְֶבּו הָּבְכִת אֶל ןבדדקות חּבוִמהילַע שאה
 :םימלשה יִבְלָה היל רומק הָלַפַה לי לע ךְרתו רֶקָּפִּב רֶקְּבִּב
 תאו ;הָּבְכִת אל חָּבְזּמהדלַע דקות דיִמָת שא

 :חפומה יִגפלא הוה ינָפְל ןרַהָאדִנְּב התא ברקה הָחְנִמַה תָרּות
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 ך יש

 ּהָתא יפת םָק יקח ץמח הָפֶאַת א הכא קל רַצָחְב 0
 ןרא ינְבְּב = :םֶשֶאָכְו תאָטַחּכ איה םישדכ שדק יִשאָמ וג

 םַהָּב עַגְידרֶשֶא לכ הָוהְי ישֶאְמ םכיתרדל ה הול אי
 :שדקי
 פ ּוביִרְקידרָשָא ויִנָבּו ןרהֶא ןּכְרְק הז :רמאל השמדלַא הָוהְי רּבדינ

 ּהָתיִצָחַמ דיִמָּת הָחְנמ תָלָס הָפַאָה תרישע ותא חַשֶמה םויָּב הָהְי ל
 הָנָאיִבְּת תָכָּבְרִמ הֶשָעֶּתְזִמַשּב תַבַהְמְלַע :בֶרָעָּב הָתיִצַחַמּו רלבפ 4
 ויִתְחִת חיִשְמה ןהכהו :הוהיל ָחיִנַחיִר ביִרְקִּפ םיִּתַּפ תַחְנִמ יִניִפְת 5
 ןהפ תַחְנמדלֶכְו ;רָטְקּת ליִלָּכ הָוהיל םלע"קַ התא הָשַעיויִנָּבִמ 5

 :לָכֶאְת אֶל הָיִהִּת ליִלְּכ
 רמאל ויְנְּבִלֶאְו ןרַהַאדלֶא רֶבַּד :רמאל השמדלַא הָוהְי רדיו
 תאטחה טָהָשּת 86 ה טָחֶשּת רֶשַא םוכמְּב תאָטחַה תֶרוּת תא

 םוקמְּ הָנְלְכא הָתא אָמַחְמַה ןקפה :אוָה םישדק שדק הוה = 9
 רשַאְו שָּדְכִי הָרָשְבְּב עגי"ַרֶשֶא לָּפ :דעומ לָהֶא רֶצְחְב לבָאַת שדק ל
 -יִלָכ :שדק םוקמָּכ סָּבַכְּת הילע ה רשֶא דנָבַהלַעְ המדמ הי לו

 םיִרָהְו איס = 3 .ארועז ימ + 5 .גיד .ביד ,חנ הל אל .דב .גכ טי ,בי ןכ ,'קו יתכ איָה א"פב :יק איה +5

 אל ,בב ,טי ןכ ,אכרמ שא א"ס + 6 .ייד ,זיד ויד ,חנ ,אמ ,חל .בל .טכ .בכ .מי .אי ןכ ,אלזאו אמדק ןשצַהתַא

 :איד ש"ח , דל זמ ,אי ןכ ,הָחְּבְזִּמַה א"ם ז.5 שיח ןכ ,יקו יתכ הָנָּמֶמ איס :הָכַמַמ ריבס < 5 .אָיד ,ח

 ןמקל ןויע :רית .ע"ת .ש"ח .רדינק י"כ 'ג ןכ .הָוהָי ישֶאָמ - " שֶאָמ : ישאמ לינ ד. 6 ביו יה ,יט יב ליעל ןויע

 ןווע :ופר דמלה רמאָל איס . < 197 ביד ,בל .דכ .בי ןכ ,'קו יתכ איה א"סב :'ק איה =.19 .א"ו קוספ
 .ביד ןכו .חתפ ףטה אטהַמַה יללהב .הגומב ןכ +9 .גיד ,דכ ןכ ,יקו יתכ איָה א"סב :יק איָה +. 5 .יי ו תומש
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 ףָטשו קרמו הֶלֶשְּב תָשחְניִלְכִּבםִאְורֶבְשיִּב-לֶשְבִּת שא שֶרַח
 32 תאטַחְ"לְכְו זאוה םישדק שֶדְק התא לכאי םיִנְהְּּכ רֶכְוילָּכ מ

 שָאְּב לָכָאִת אֶל שק רַפכ דעומ לָקֶאלֶא הָמדמ אָוירֶשָא
 :ףְרשת
 1 דתֶא וטָחַשִי רָשֶא םוקמְּב :אוה םישדק שדק םָשֶאַה תָרות תא
 3 חתֶאְו :ביִבָס חָּבְ מָהְדלַע ק קרזי ומְדדתֶאְו םֶשָאָהְתֶא וטחשי הלעה

 דתֶא הָפַכמַ בלחה"תא הָילַאָה תא ונממ .ביִרְק ּבְלָהלּכ
 + "לע רשא ןהילְע רָשֶא 'בֶלְחהתֶאְו תיִלְכַה יִתֶש תֶאְו :בֶרְקה
 5 ריטקהו .ְנְריִסְי תֶיְלְּכַהְילע דבְּכַהְ"לַע תְרְמיִהתֶאְו םיִלְסְּכַה
 6 םיִנָהְפְב רָכְזלָּכ גאּוה םֶשֶא הוהיל השא הָחַבְוִמַה ןהכה םֶתַא
 ז םֶשֶאָּכ תאָטִחַּכ :אּוה םיִשְדְק שדק לָכָאְי שודפ םִוָקְמְּב ּונָלְכאְי

 8 בירקמה ןהכהו :הָיְהְי ול וּבדרְפַכְי רשא ןקכה םֶהְל תָחַא הָרּוה
 9 הָחְגִמְדלְכְו :הָיִהָי ול ןקפל בירקה רַשֶא הֶלַשָה רוע שיא תלעדתֶא
 ןהבל תבחמדלעו תֶשָחְרַמְב הנ"ל רּונָּתַּב הָפְאְּת רָשֶא
 10 "לכל הָבְרַחְו ןמשְבדהְלּולב הָחְנמהלְכו :הָיְהְת ול ּהָתא ברקמה

 זויחָאְּכ שיא הָיְְּת ןרהא ינְּב
 ג הדות"לע םִא :הוהיל בירקנ רָשֶא םיִמָלֶשה חַבְו תרּות תא
 ןֶמָשְּב תְלּולְּב תוצמ תולח הָדּוּתַה חַבְזזלַע! בירקהו נָביִרְקְ
 :ןמָשּב תֶלּולְּכ תֶלַח תֶכְּבְרִמ תֶלְסְ ןִמְשּכ םיִחְשִמ תוצמ יקיקרו
 14 בירקהו :וימלש תֶדּות חול ינכרק ביִרְקִי ץִמָח םָהְל תלחדלע
 םּדתֶא קרה הכל הָוהיל הָמּורּת ןְּבְרְקדלָּכִמ דָחֶא ּונָמִמ

 לכ ופרק ב ויִמְלש תדוה חב רבו :הִָהְו ול םיִמָלָשַה
 םוְְּב ונּגְרְק חַבְו הָבַדְנ וא רדנ"סאו +רקְבדדע ּוָמִמ חיגנ"אל
 רֶתונהְו :לכָאְי ממ רֶתונַהְו תְרָחָמִמּו לֶכָאַי וחְבותַא ובירקה
 ו לָכָאְז לֶכָאהדםאְו :ּףְרָשַי שָאָּב ישילַשה םויִּב חַבָוה רָשְּבִמ
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 ,זי .זט ,גי .בי אי הניגנ אלבו ףקמ ןכ =35 47 = .מ יקו יתכ ןכו .ףִרָשְג א"ס הילע רפמנ הל הרסמב <.

 תאו א"ס :ח"יד ,ז"יד ,ז"טד ,ו"ד ,ג"ד ,א"ד ,חנ ,בנ ,טמ ,במ ,אמ מ חל דל .בל טב ,רב ,בכ .טי :חי

 ,ימלשורי ןכ +.4 .ט"וד ,י"ד ,ז"ד .ה"ד ,וג הנ ,גנ ,אנ ,חמ ,המ ,גמ .טל ול גל .אל .ט ה ,א ןכ ,ףקמ אלבו אכרמ

 שרק יללהב .ימלשורי ןכ +. 6 = .ייד .זיד ויד ,גיד .איד ,טמ ,דל ,טכ ,גכ טי ,גי ןכו ,אלמ תּוילְּכַה יללהב
 יבנ ,זי ,בי ןכו ,חתפ תאַָטַחְּב יללהב +.7  .דיד גיד ,חנ ,ננ ,במ ,בל אל .חי ,די ,ני ,בי ןכו .רפח

 אל - 2 ,בכ ,חי .זי ,זט ,גי ,אי הניגנ אלבו ףקמ ןכ +. 38  .יתכ ובירקה יאחנדמל .יאברעמל ןכ +6

 ננ .טל ול .בל ,חי .די .בי .ט ,א ןכ ,חנומ םַאָו אס :ויד .איד ,חנ ,בנ .טמ ,במ ,אמ .מ .חל .דל .נל
 ט"יד ,ח"יד ,ז"יד ,זיטד ,י"ד ,זיד ,היד ,ג"ד ,ונ ,הנ
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 אֶל ותא בירקמה הָצְרִי אל לשילשה םויּפ וימְלַש חבודרשְּבִמ

 רָשָּבַהְו :אָשִּת הנע ממ תָלכאָה שפנהו הֶיִהָי לּונפ ול בשָחְ
 רהְטיִלָּכ רֶשָבּהְו ףְרָשָי שָאְּב לָכָאְי אָל אָמָטדלֶכְּב עגי רֶשֶא
 רַשֶא םיִמָלְשַה חַבּומ רֶָשָּב לכאתדרָשַא שפָוהְו :רָשְּב לכאי

 עגְתיִּכ שפנו :ָהיִמַעְמ אוָהַה שפנה הָתְרֶכִנְו ויִלָק ותֶאְמְשְו הוהיל ג
 אמט ץקש"לֶכְּב וא הֶאְמְט המבוא םֶדֶא תַאְמְמְּב אמְמלְכְּ
 אולה שפנה הֶתְרְכו הוהיל רשא םיִמְלְשַה חבןרשכמ לֶכָאְ
 לָאְרְשִי ןָּבִ"לֶא רד :רְמאל השמחלָא הָוהְי רכדיו :קימעמ 4
 בַלַחְו הָלַבְנ בֶלַחְו :ולכאת אל ועו בשכו רוש בֶָלחְילָּכ רֶמאָל +
 לָכאדלֶּכ יִּב ּוהָלְכאְת אֶל לֶכְאְו הָבאָלְמדלָכָל הָשָעְי הָּפְרִמ 5

 הָתְרְכִו הוהיל הָשֶא הממ בילקנ רֶשַא הָמַהְּבַה"ִמ בֶלַח
 םכיְִבְשוִמ לָכְּב ּולָכאְת אק םּד"ַלְכְו :ָהיִמעַמ תֶלְכאָה שפה

 שפנה הָתְרְכִנְו םֶּדְדלָּכ לכאת"רַשֶא שָפְנלָּכ :הָמַהְּבַלְו ףוָעְל יז
 ָהיִמַעְמ אוקַה
 רמאל לֶארשי ינְּבְדלֶא רֶפּד :רֶמאל השמדלֶא הָוהְי רבדיו 5

 חַבְזמ הָוהיל נְּבְרְקְתֶא איִבָי הוהיל ויִמָלַש חַבְותֶא בירקמה
 ונָאיְבְי הָוְהה-לע בלחההתַא הָוהָי ישא תֶא הָייאיִבְּפויָָי זוימְלָש 90

 דתֶא ןקכה ריטְקהְו :הָוהָי ינפְל הָפּונִּת וְתא ףיִגֶהְל הָזְחַה תא
 ןימָח קוש תַאְו :ויִנְבְלו ןרהאל הָוְחַה הָיַהְו הָחְבִַמה בלה יל
 םיִמְלַשה םּהְתֶא בירקמה :םֶכיִמְלש יִחְבּזמ ןקפל הָמּורְת נתת 3
 הָוָחתֶא יִּכ :הָנָמְל ןיִמָיה קוש הָיִהְת 17 ןְרהא ינְּבִמ בָלֶחַהדתֶאְו +

 יחְבְזמ לאְרשָידְיִנִב תֶאמ לּתחְקְל הָמּורְפַה קוש | תַאְו הָפּונּמַה
 נב תֶאמ םֶלשקֶחְל ויִנָבְלו ןהכה ןּרַהאְק םֶתא ןִּתַאְו םֶהימְלש

 בירקה םויּב הָוהְי ישא ויִנּב תֶחְשִמּו ןרַהא תַחְשִמ תאו :לֶאְרֶשַי 5
 םמא וחָשַמ םויְּב םּהָל תֶתְל הֶוהָי הֶוצ רשַא :הָוהיל ןָהכְל םֶתא 6

9 - 

 .גיד ,אל דב .בי ןכ ,יקו יתכ איִהַה א"סב ,יק איְהַה <. 0 .חל בל ןכ ,יקו 'תכ הָּנָּמִמ א"סב ,הָּנֶַמִמ ריבס +. 8

 .גיד .בל .דכ .טי בי ןכ .'קו יתכ איַהַה א"פב ,יק איִהַה +. 21 .ס"ת ,א"ת .שיח ,גכ ,טי .ט ןכ .ץֶרָש אס <. א

 ,מ ,דל .בכ .זי ,גי ,בי .ט ןכ ,דבל ןטק ףקוב המהְּבַהְןמ א"ס +. .'ו תומש ןויע :ופר דמלה רמאל איס +.
 .ח"יד זייד .זיטד .גיד .טמ .בל ,אל .טכ .זט ,די א ןכ .הָטָהְּבַה-ןִמ איסבו :איד ,חנ ,בנ אנ ,במ ,אמ

 דמלה רמאל א"סב + %  .המותס םירפס תצקמב < 5 .א'ת ש"ח ,ביד ,אל ,זט ,בי ,ט ןכ .ּבירקנ א"ס < 5
 איפ +. 8 .רית ,י"ת ,חל .בל ,אל .טכ ,דכ .נכ ,חי .בי ,אי ןכ .תֶאְו איס +. 8  ,יי '\ תומש ןייע :שגד אלב
 ןמ רב סופדה תואחסונ לכבו י"כ םירפס לכב הגטק אשילתב ןכ +. 6 ,אמ ,טכ ,בכ .טי ,בי ןכ ,אכרס ול
 .רָשָאְּב פ"תבו ע"תב ,רָשֶאַּפ ריבס +. 6 .הלודג אשילת ט"יד
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 גז הָחָנִמְל הֶלעְל הכותה תא] :םֶתרְדְל םלוע תקח לארשי יִנָּב תֶאַמ

 8 "תֶא הָוהְי הָנצ רֶשֶא :םיִמָלַשה חַבְְלּו םיאּולמלוםשֶאְלְו תאָטחְלְ
 םֶקיִנְּבְרְקְתֶא בירק לּאְרְשִי ןנְּבִתֶא ותוצ יב ינִסרֶהְּבהֶשִמ
 :יניס רבְִמְּב הוהיל

 ₪ תאו ותא ויִנְּבהתֶאְו ןרהַאדתֶא ח5 :רטאל העמל הָוהְי רדיו .

 3 :דעומ לָהֶא חתָפלֶא להקה הָרְעְהלּכ תא :תוְצְמַה לכת תֶאְו
 + לֶקֶא חַתָפִדְלֶא הָדעָה לחקתו ותא הָוהְי הָוַצ רשֶאַּפ השמ שעמו
 -:ן- 5 :תושעל הָנהְי הֶוצְדִרֶשַא רֶבּדַה הָו הדעה"לֶא השמ רַמאַיו :דעומ

 ויל פו :םָפַּב םתא ץתרונ נְְתְֶ ןרהָאדתֶא הָשמ ברק
 ויִלָע ןתיו ליעָמַהרתֶא ותא שּבְלִיו טָנְבַאָּב ותא רָנְִיַו תנּכַהְדתֶא
 5 ויִלָע םשו ּוְּב ול דָּפֶאִו דפאק בָשְחְּב ותא רָנְחש דפַאָקדתֶא
 9 תֶא םֶשַָו :םיִמּמהְתֶאְו םיִרּואָקְתֶא ןשחה"לַא ןתינ ןשְחְהתַא
 ץיצ תֶא ויִנָפ לּומדלֶא תַפָנַצִמַהְדלַע םשיו ושארדלע תַפָנצִמַה
 ו "תֶא השמ חיו :השמחתֶא הָוהְי הוצ ראפ שקה רג ָהָוה

 :טָמא שָדקְו ב"רֶשַאילָכְתֶאְו ןפשמה"תא חשממו השמה מש
 וג "לָּכְ"תֶאְו חּכְזִפַהתֶא חַשְמִיַו םיִמָעִּפ עבָש חָּבְוִמהְדלע ונמִמ זיו
 וג לָע הָחְשִמַה ןָמשמ כציו :םשדקל ּנּכתֶאְו רְֶּבהתֶאְו ויל
 8 ןח ִנּכִתֶא השמ ברָקינ ּושדקְל ותא חשְמיו ןְרַהַא שאר
 רָשָאַּכ תועְּבְנִמ םֶהְל שָבָחִיו טָנְבַא םֶתא רנו תְּתכ םֶשָּבְליו

 34 ליִנָבּו ןִרֶהֶא ךִמֶסו תאָטחַה רַפ תֶא שגיו :השמחתַא הָוהְי הו
 קז-ו-

 15 3 השמ חקיו טמשיו :תאָטחַה רפ שאְ"לע םָיִדַיתֶא
 -תֶאְו חֶּבְזִמַהדתֶא אטחיו שְּבְצְאְּב ביִבְס חומה .תונרק"לע ןח
 4 דלָּכתֶא חלי :ויְלְע רפכְל ּוהָשדקיו חּבְזִמַה דוסילֶא קצָי םּדה
 -תַאְו תִיִלְּכה יִתשדתֶאו דַבָבַה תרח תֶא ברקה רַשֶא יי

 וז ורָשְּבְתֶאְו ורעדתַאָו רֶפהתֶאְו :הָחְכְממַה השמ רטקונ ןָּבְלַ
 :השמחתא הָוהְי הָוצ רשאכ הָנְחְמְל ץּוחמ שאְּב ףֶרְש ושרפדתֶאְ
 18 שארדלע םָהְיִדְידתֶא ויְנְבו ו וכְמְסִיַו הלה ליִא תֶא בָרְקַַ

 0% ףקמ -תֶא איס <. 9 ,,םוקוספב הרותה יצח +. 8 .'י 'ו תומש ל :שגד 1 - 0% < 1 .ח

 ןכ ותא א"ס +. 9 .יו שיכ תומש ןייע :לוגס ָךֶזָנ איס <. 9  .חייד ,טמ ,במ ,אמ .דל ,בכ זי ,אי ןכ .הניגנ

 ,'מ ח"כ תומש ןייע :סופדה תואחפונבו י"כ תצקמב ןכו .תְתֶּכ וחיריב + 15  .ע"ת ,רד"נק י*כ יד
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 -תֶאְו :ביִבְס חָּכְזִמִזִהלַע םּדַהדתֶא השמ קלזיו טחשיו :ליִאָה
 "תֶַאְו םיִחְתְנהְתֶאְו שארהדתֶא השמ רטקינ ויָחְתְנל חֶּפנ לאה

 תֶא השמ רטקינ םימּפ ץחר םיִעְרְכַתֶאְו בֶרְקַהדתֶאְו :רֶדַפַה גו
 רשֶאְּכ הָוהיל אוה השא חחנדחיִרל אּוה הֶלע הָחָּבְזִמה ליִאְהדלָּכ

 וכמי םיִאְלמה לי ינשה לאָהְתא ברקוו :השמחתא הָוהְי הָוצ 5
 ומְדמ השמ הקיווטהשיו :ליאה שארזלט םָהיִדָידתֶא ויִנָבּו ןִרָהַא 93

 ןקְבילעו תומה ודי ןֶהְּבדלעו המה ןראְוא ךונת"לע ןתינ
 ךונת"לע םדההןמ השמ ןינ ןרהא ְּבתֶא ברקו :תינָמַיה ולנר 4

 קרזינ תינָמַיִה םֶלְגר ןהְפהלַעְו תינִמָיה םֶָי ןהָּבְרלַעְו תיִנָמַיַה נא
 היְלַאְקְתֶאְו בֶלֶתַהְדתֶא חיו :ביִבָס חֶּבְזמַהְילַע םֶדַהדתֶא השמ ₪

 יִתְשדתֶאְו דַבָּכַה תֶרְתִי תֶאְו ברקַהדלע רָשֶא בָלַחַהדלֶּכדתֶאְ
 הוה ינפלורשא תוצמה לפמו :ןימוה קוש תַאְ ןָהְּבְלִחתֶאְ תֶיְלְכַה 6

 -לעמַשּודָחֶא קיקרו תקא מש הל תלו תמא הצמ תלה חקל
 יפכ לָעְו ןרהא יפּפ לע לפה ןֶּתיו :ןימיה קוש לַעְו םיִבְלַחַה לז
 םֶהיִפּכ לעָמ םֶתא השמ חקיו :הָוהי נפל הָפּונָת םֶחא ףְֶינ וָיְנְב 5

 :הוהילאּוה הָשא חחיִנ חיִרְל סה םיִאְלִמ הָלעה"לע הָחָבְזּמַה רטקנ
 םיאלמה ליאמ הָהְ ינפל הָפּונְת והינו הָוחַהְרתֶא הֶשמ חַקנ
 ןמשמ השמ חקיו :השמחתא הָוהְו הוצ רשֶאְפ הָיְמְל הָיָה השמָל
 "לע ויד )רהא"לע וגו חפזמה"לע רשא םדה"ןמו הָחְשמה
 ויְנָּבדתֶאְו ויִדָנְבִתֶא ןרהֶאדתַא שדקוו תא ונָב ידנפדלעו ווּ

 דתֶא ול ינָּבדלֶאְו ןְרהֶאדלֶא הֶשמ רַמאיו ותא וב יִדָנְּבְתַאְו ג
 לַפְּב רֶָשֶא םֶחָלַהתֶאְו ותא ּולְכאָּת םֶשְו דעומ לָהֶא חתּפ ָשְּבַה

 רֶתִונהְו :ּוהְלְכאי יִנְבּו ןִרָהַא רמאל יִתיוצ רשאפ םיִאְלִמַה 3
 לאָצִת אֶל דעומ לָהא 'חתְּפִמְו :ופרָשת שֶאְּב םֶחְלַבּו רָשְּבַּב
 אָלמָי םיִמָי תעְבש יִּכ םֶכיִאְלִמ יִמָי תאלִמ וו דע םימו תעְבש
 רפכל תֶשָעַל הָוהְי הָוצ הזה םויב הֶשָע רשאפ :םֶכְדְידתֶא

 םימָי תַעְבַש חֶליִלְו םַמּוי ּובְשָּת דעומ לָהא חַתָפו :םֶכיִלְ 5

 הנ ,גנ ,אנ ,חמ .המ ,במ ,אמ ,טל ,דל .בל ,אל ,ל ,דכ ,בכ ,וט ,אי .ט ןכ ,עיבר לכַה אים < ₪
 :רית .םית ,ע"ת ,י"ת .ש"ח ,בנ ,במ ,אמ חל .רל .בל ,אל .טכ ,גכ .טי ,די ,בי ,ט ןכ ,דלעו אס <
 אית שיח ,בנ .במ ,חל ,דל ,אל ,טכ ,דכ ,גכ ,חי ,די ,בי מ ןכ ,דתֶאְו אי + 9 = .איכ מיכ תומש ןייע
 אמ אל ןכ .םֶביִדְו א"פ +. 5 היל קופפ ןמקל ןייע :םית ,עית ,אית ןכ ,יִיּוצ לינ +. 5 ,ם"ת ,עית ,ו"ת ,ו"כ
 יםית .ע"ת .ש"ח
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 % ןרהא שענ ית ןָכ"יכ ותומת אָלְו הָוהְי תרְמשִמדתֶא םֶּתְרַמְשּו
 :השמ רדִיְּב הָוהְי הָוִצְררֶשַא םיִרְבְּדַהדלָּכ תֶא וָיְנבּ

 פ :לֶאְרְשַי יִנְקְְלו יְנְבְ ןרַהאל השמ אָרְק יניִמָשה םויּ יהי
 3 םֶמיִמָּת הלעל ליאו תאטַחְל רֶקּבְְָּב 9 ףלדהמ ןרַהֶאלֶא רַמאָיַו
 ג "ריִעָש ּוחָק רֶמאַל רבת לָאְרְשי ונכלא :הָוהי ינפל בָרְקַהְ
 + ליִאְו רושו 1 הלעל םֶמיִמִּת הָנָשדינְּב שָבְבְו לָנְַ תאטחל \ םיִּזע

 הָוהְי םוה יכ ןמשב הלול הָחְנִמּו הי נפל חפזל םיִמְלשל
 5 דעומ לֶהֶא נָפִלֶא השמ הָוצ רַשָא תא יחקיו :םֶביִלֶא הֶארנ
 6 רָבִּדַה הָו השמ רַמאַ הָוהְי נפל ודמעיו הָדְעַהדלָּכ לברק
 ? חלֶא השמ רָמאִיו :הָוהְי דובָּכ םכילַא אָרו ושעת הָוהי הָוצְדרְשֶא
 ףרעברפכְו תְלַעְדתֶאְו ףתאָטַחְתֶא הש שעוו הָפמַהדלֶא ברק ;ןר והא

 :הָוהְי הָוצ רֶשֶאַּכ םדעְּב רפכו םָעָה ןפְרְקְתַא השעו םַעָה דָעְבּו
 9 :ולְ"רָשֶא תאָטַחַה לָנעְתֶא טחשוו חבזמַהְדלֶא ןֶרָהֶא ברקו
 ? דלע ןָתִו םףּכ שָּבְצֶא לָּפְַיִו יילֶא מדַהתַא ןרהא יב וברק
 ו "תֶאְו בֶלחַהתֶאְו :הָבְזמה דוסילֶא קָצָי םּדהדתֶאְו חָבְזמַה תור
 הָחָבְזִמַה ריִטְקַה תאָטַחַהדְִמ דֶבְּכַהדְזִמ תֶרָתיִהתֶאְו תיִלָּכַה
 וג שָאְּב ףְרָש רועְֶהדתֶאְו רָשְּבַהדתֶאְו :הָשמדתַא הָוהָי הָיצ רשַאּכ

 ג םיתַא ויל ןרהָא כ ואצמה'הלעה"תַא טקשיו :הנחמל ץוחמ
 5 ָהיָחְתְנל ויִלֶא ּואיִצְמה הֶלַעֶהדתֶאְו וביִבְס חֶּבזִמִהִהלַע והקרזמ
 + םִיעְרְכַה"תֶאְו ברקהדתַא ץחריו :הפומה"לע רָטקיַו שארֶהתא

 + ריטְתַא חל סה ןפרק תא ברקה :החְזמה הלעה"לערטקמ
 46 הָלָהְתֶא בריו :ןושארכ והֶאְטהְיו והטחְשיו םעְל רשֶא תאָטַחה
 וז לע רָטָקִיו הָנִמִמ ופכ אָלִמְו הָחְנַמַהְדתֶא ברקיו :טפשמכ השעיו
 88 חב ליִאָקְתֶאְו רושההתֶא טָחֶשִיַו :רקְפה תלע דָכְלִמ חבְזמַה
 והקרזיו וילֶא םֶדהתֶא ןֶרחֶא יְִּב יאצמו םעְל רשא םיִמְלֶשה
 + הילאה .לואקְןמו רועהְמ םיִבלַחְהְתַאְּו בבס כמה"
 גט תווחק"לע םיִבָלְחְהדתֶא מישו :דבּכַה תֶרְתיְו תיִלָּכַהְו הָפַכִמַהְו
 ,הניגנ אלבו ףקמ -רֶָשָא איס + 5 = .א*כ ןמיס דע יא קוספ יו ןמוס יב לאומשב דוד דוע ףפיו הרטפה + + מ
 תּויְלְבַה יללהב .ימלשורי ןכ + 9 ויד ,גיד .טמ ,במ ,אמ ,מ ול .רל .דכ ,גכ .בכ ,טי .זי ,זט .גי ןכ
 ,חנ ונ .בנ .טמ ,גמ ,מ .חל .ול .אל ,ל ,טכ ,דכ ,חי ,זט .ט מו ןכ + 9  .ול ,דל ,נכ ,אי ,ט ןכו .אלט
 .בל ,בכ ,םי ,זי גי ,בי ,אי ןכ ,דבל עיברב לָיַאְהְןמו א"ס :ט"יד ,ח"יד ,ז"יד ,זיטד ,י"ד ,זיד ,ו"ד ,ה"ד ,ג"ד

 .איד ,גנ ,אנ .חמ .במ .טל ןכ .רבל ןטק ףקוב ליַאָהְןּו תצקמב :הנ .המ ,אמ ,דל ,נל
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 -לֶא וידתֶא ןרהֶא אשיו :השמ"הוצ רשאְכ הָוהָי ינפל הָפּונְּת 5
 השמ אביו :םימלשהו הָלַעַהְו תאטחה תַשַעַמ רדיו םכרביו םַעָה 3

 ד שב ₪='57-

 הָוהְיידוְבְכ אָרְיַו םַעָהְדתֶא יכְרָבִיַו ואָצַיו דעומ לֶהֶאדלֶא ]רה
 =תֶא חָּבְזִמַהִדלַע לכאתנ הֶוהֶי ינפִפִמ שא אצַתו :םעְהלְּכדְלֶא

 וחקיו :םהינפדלע ולפיו ונלוו םֶעָק"ַלָּכ ארו םיִבָלַחְהְדתֶאְו הָלַעַה י
 היִלָע ומישיו שא ןהָב נתי ותָּתִחַמ שיא אּוהיִבְאְו בַדְנ ןרַהָאלְיִנְב

 שא אצתו :םֶתא הָּוצ אָל שא הָרָז שַא הָוֶי ינפל ובירקיו תְרָמק 9
 ןרַהָאדלֶא הָשמ רַמאיִַו :הֶוהְי ינֶפל ּותָמָיו םַתוא לָכאָתַו הָוהָי ינֶפְלִמ 8

 םַעָהְלָכ ינפ"לע| שדקָא יברֶקְּב רמאל ! הָוהְי רָּבִּדדִרֶשִא אוה

 לֶאיִענְּבְּפְצְלֶא לֶאְו לֶאָשיִמ"לֶא השמ אָרְקיו :ןרָהא דיו דֶבְכְא +
 שָדקהדיִנָפ תֶאְמ םֶכיַחַאדתֶא ואש וברק םָּהלַא רָמאָיַ ןְרהֶא דד

 הָנְחמְל ץוחמדלַא םֶתְּתְכְּב םֶאְשִיַו וברקינ :הָנְחְמְל ץוחמהלַא 5
 ויָּבורֶמְתיִאְלּורְְעְלֶאְלּו ןרַהָאְדלַא השמ רַמאַיַו :השמ רַבד רָשַאּכ <

 -לָפ לעו ּותָמָת אָלְו ימרפתד-אל םֶכיִדְגְבּו (ועָרְּפִתִדלַא םכיִשאר

 רַשֶא הָּפְרָשהדתַא ּוכְּבַו לֶאְרְשִי תיִּבדלָּכ םֶכיִחֶאְו ףצקי הָדְעַה
 תחשמ ןמָשיִכ ּותמּמְַּפ ואצְת אָל דעומ לא חַתָפִמּו :הָוהְי ףרֶש
 :השמ רברכ ישעי םֶכילַע הֶוהְ
 פ ינו הָתא תשת"לא רפשו ןיי :רמאל ןרהָאדלַא הוה רכדו
 :םֶָכיִתְרִדְל םֶלש תֶקָח ותָמָמ אָלְו דָעומ לָקאלֶא םֶכְאְבְּכ א

 תֶרּוהְלּו :רוהֶטה ןיבו אָמְטה ןיבו לחה ןיבו שדקה ןיפ לידְבַהְלְו 1

 -ב

11 

 ידִוְּב םֶהיִלֶא הוי רָבד רֶשֶא םיקחְק"לק תא לארי נּבתֶא
 :!השמ

 םירָתונה כ רמְתיִאדלֶאְו רֶעְלֶא"לֶאְו ןרהֶאדלַא השמ רדיו :5
 5 חכמה לָצֶא תוצמ ָהְלְכִאְו הָוהְי ישאמ תרָתונה הָחְנִפהדתֶא וחק

 ס 5 : . : 0 : :

 ּךְקֶח יִפ שודק םּוקְמִּב התא םֶתְלַכִאְו :אוָק םישדְק שדק יִכ
 :יק וּיָדָי 'תכ ּודָי = ₪  ,יוגו גיי 'ח ליעל ןויע :ס"ת ,ע"ת ,ש"ח ,חל .חי .בי .ט ןכ ,התֶא הָוהְי הוצ א"ם ל
 ,ד"כ תישארב ןייע :דבל אושב ןכ +.+ 553 .שיח ,גכ ,ט ןכ ,הלע א'ס +. :ביד ,טכ ןכ ,'קו 'תכ ויָדָי א"סב
 .חיייד ,זייד ,ז"טד ,ה"ד ,א"ד ,גמ ,אמ .בל ,אל ,טכ ,םי .חי ,זט ,אי ןכ ,שרג דָרַּו א"ס + 5  ,יכ ,ח"מ :'ם

 .בי ןכ .הלודג אשילת אּוה א'ס +.5 .ג"ד ביד .טמ ,אמ ,מ חל .דל ,אל טי .חי .בי .ט ןכ ,רסח םֶתֶא +.5 +"
 .גי ,בי ,אי ןכו .ימלשורי הניגנ .אלבו ףקמ ןכ +5 .חל .אל ,אי ןכ הלא איס +6 .,במ ,מ .ול ,אל .טכ טי

 .א ןכ ,חנומ לָאְו איס :טייד .גנ .בנ ,במ .אמ ,מ .חל ול .דל .בל ,אל .ל .טכ .דכ .בכ .טי חי .זי זמ
 :יק איה +. 5  .ת"וד זייד זיטד .ייד יד היד ,היד ,גיד .איד .חנ :ונ ,הנ..אנ .טמ ,חמ ,המ ,נמ ,טל .גל .גב
 -איד ,במ ,אמ מ הל ,טכ ,גכ ,טי ,זי ,גי ,אי ןכ ,הֶגיגב אלבו ףקמ דוָּב א"ס ז. 5  ,בי ןכ ,'קו יתכ איה א"סב
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 44 | תֶאְו הָפּונְתַה הָוָח תַאְו גיתיוצ ןָכיִּכ הָוהְי ישאְמ אוה ףְנְּכְיקָחְו
 -יכ ךתא ףִיָתְנְבּו דְיִנְבּו הֶּתִא רוהֶט םוקְמְּב ולָכאְּת המּורְּתַה קוש

 ו5 הָמּורְתַח קוש :לֶארשו נב ימלש יחְבזמ ות ףינָּכְדקחְו קַח
 הָוהָי ינפל הָּפּונָּת ףָינְָל ואבי םיבלחה ישא לע הָפונְּתַה הֶזָחו
 6 ריעָש ו תַאְו גהוחי הוצ רשאפ םֶלשדקַחְל ףתא יִנְכְלּו ףל הָיָה
 דלַעְו ךֶעְלֶאלְע ףצקיו ףרש הגהְו השמ שָרָד שָרְּד תאָטַחַה
 וז תאָטַחְהְדתֶא םּתְלַכָאדאְל עודמ :רֶמאַל םֶרְתונה ןַהָא נב רֶמָתיִא
 -תֶא תאָשְל םכְל ןַתְנו ּהָתאְו אוק םיִשְדְק שדק יפ שדה םּוקְמְּב
 8 "לֶא ּהָמְדתֶא אָבּוהדאְל ןה :הְוהְי ינפל םֶהיִלְע ךפכל הָדְעָה ןש
 פ רָבַדָיַו :יתיוצ רשאּפ שָדְּכַּב ּהָתא ּולְכאָּת לוכָא הָמיִנָּפ שְדַפַה

 יגפל םתְלְעְדתֶאְו םֶתאָטַהתֶא ובירקה םויה ןה השמדלא ןרהא
 :הָוהְי ןגיעב בטה םויה תאָטח יִתְלְכָאְו הָלאָּכיִתא הָנאַרְקַתַוהוהְי
 0 :ויְניִעְּב בָמיַיו הָשמ עָמְשִיַו

 א ינָבלֶא ורכד :םֶהְלַא רמאל ןֶרהֶאדלֶאְו השמדלא הָוהְי רד פ
 "לע רָשֶא הָמַהְּבַהדַלָּכִמ ּולָכאִּת רֶשֶא היחה תאָו רמאל לֶאְרַשִי

 3 הָרִג תלַעְמ תסְרְפ'עַסָש תעשו הֶפְרפ תֶסָרפִמולָּכ ץֶרֶאָה
 + הרגה יִלַעַמִמ ּולְכאְת אָל הָזתֶא ךא :ולכאת התא הָמהְּבַּ

 ונניִא הָסְרֶפו אוה הרג הלעמהיּכ לָמְגה"תַא הסרפה יִסְרְפִמִמּ
 5 הָסְרפו אוה הרג הלעמהיכ ןָפְשַהדתֶאְו :םֶכָל אּוָה אָמָמ םיִרפמ
 6 אוה .הָרְג תלעמהיפ תַבְנְרַאָקתֶאְו :םכק אוח אמט סיִרפו אל
 ז םירפמחיכ ריוָחַקתֶאְו :םכְל אוק הֶאְמְט הָסיִרּפה אק הָסְרּ
 :םֶכְל אּוה אמט רָגידאל הָרַג אּוהו הָסְרַפ עסַש עסשו אוה הָסְרֶפ

 | "תֶא :םקָל םַה םיִאַמְט ועָגִת אֶל םֶתְלְבְְבּו ולכאת אֶל םֶרָשְּבִמ
 םיִמּב תָשְקַשקְו ריפנס ילדרשא לָּכ םִיִפּכ שא לָּכִמ ולְכאַת הֶז
 ו תֶשָקֶשקו ריִפנְס ולדןיא רָשָא לכו :ולכאת םתא םיִלָחְנִבּו םיִמִָּב

 םִיָמּכ רֶשא היה שפג לָּכִמּו םימה ץֶרָש לכמ םיִלחְנִבּו םיִמָיְּב
 ,ש"ח ,רדינק י"כ יי ןכ .תסרפ יִּתָש איס 3 6 ןכ .בַטְיָה א"פ +. 19  .בי ןכ ,'קו 'תכ איַה א"סב :'ק איַה +. 11  .ת"לד לכמ אנקסמ ת"לד תוביתב הרותה יצח איהו ומש היב ןמיס הטיש שארב שרד + 6 גו תאְו ולפאת אל .םֶרָָבִמ םכל ו ץקש] וסל םה ץקש

 .'ק איה +. +. < 5  .ת*יד ,זייד .ז"טד % ה קוק ל קש 0 יסיִרָפַפִּ ימלשורי .יללהב ןכ + ו דיי םירבד ןויע :סית ,ץית
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 ץקש םימּב תשקשקו ריִפִנס וֶלְדֶיִא רָשַא לָּכ :וצקשת םֶתְלְבִנ 9

 קב דתֶא םה ץקש ילְכִאְי אל ףשהדמ וצקְשֶּת הָלֶאדתֶאְו :םֶכְל אּוָה 9

 195 תא :הָניִמְל הָיִאְהְדתֶאְו הָאְּוהְדתֶאְו :הֶיעֶה תֶאְו סְרֶפַהדתֶאְו שנה

 ןגה"תֶאְו ףסשההתֶאְו סמחתהדתאו הנעה תב תאו זוְניִמְל בְרַעְדלָּכ 6
 "תַאְו תִמְשְנַּהדתֶאְו :ףושְניַהדתֶאְו ךְלֶשהדתֶאְו םוּכַהדתֶאְו :והנימל

 תֶפיִכוּדַהתֶאְו ּהָניִמְל הָפְנִאַה הְדיִסַחַה תֶאְו :םֶהְרְהתֶאְו תֶאְקַה ו
 א :םֶכְל אּוה ץקש עפראהלע ךלהה ףועַה ץֶרָש לָּכ :ףלטעָהתַאְו

 ו אָלְ"רֶשֶא עָכראלע ךלהה ףועה ץֶרש לפמ לבא .הֶזתֶא

 םהמ הָלָא"תֶא ץֶרָאְקדלע ןקְּב רתנל וילנרְל לעממ םלָרְכ ₪
 לָּגְרהַהדתַאְו יהָניִמְל םֶעְלסַהתֶאְו ונימל הָּבְראָהתֶא ּולָכאּת

 עפר ילְרַשִא ףשה ץרש ילכו :והנימל .בֶנְַהְדתֶאְו ּוהנימְל ₪
 אָמטי םֶתְלְבְִּב עְגְגה"ַלָּכּואָמַמִּת הֶלֶאְלּו :םֶָכְל אּוה ץקש םילְנר

 :בֶרְעְהידִע אָמָמְו ויִדְגְּב סּפכְו םֶתְלְבִּמ אָשנה"לֶכְו :בֶרָעְהְדדַע 5
 תעסש הָנְניִא ועסשו הפרפ תֶסְרֶפמ אואה רשא המָהְּבַהְ"לַכְל ₪
 שש ד ולָכְו :אמטי םַהָּב ַעְגְַהדִלְּכ םכל םָה םיִאמִמ הלעמ הָנְניִא הדָרנְו ד

 שב םכל םָה םיִאָמט עַּבְראלַע תֶכְלהַה הָיִחָה"לֶכִּב ויִפפִ"לע ךלוה

 *םבֶכְי םַתְלְבְנתֶא אָשגהְו :בֶרָעָהְדדַע אמטי םֶתְלְבְנִב עְגְנההלָּכ 8
 בָצהְו רָבְכַעָהְו דלקה ץֶרָאָקלַע ץרשה ץֶרשּב אָמְטַה םֶכְל ה :םֶכָל הָּמַה םיִאְמְט בֶרָעָהְדדִַע אָמְְו ויָדְנְּב 9

 הָלֶא :תַמָשְנִתְַו טמְחהְו הֶאְפְלַהְ חֶכַהְו הקנאה :וחעמל

 ץעיִלְּכיֶלָּפַמ אָמְמְי םֶמִמְּב םֶהִמ "יִלָע לפידרשא לָכְו :בָרָעָח
 םימּכ םֶקְּב הָכאָלִמ הָשָעְיְדרָשָאיִלְכְדלָּכ קָש א רושדוא דָנְב ות

 םֶהְמ לָפיירָשִא שָרָחיִלְּכדלֶפְו :רֶהְטְו בֶרָעְקְדַע אָמֶטְו אָבוי 5
 לָכאַָהלָּכִמ :ּורבָשת תאו אָמָטְי וכותַּב רָשֶא לָּכ וֶכותְדְלֶא 2

 אל .טכ .דכ .טי חי .זט מ ןכ .אגרד רָשֶא א"ס + 18  ,ס"ת ,ץ"ת ,ש"ח ,רד"נק י"כ דיי ןכ ,לכְו א"ס +. 5

 הגומב +. 19  ,ס"ת .עית ,י'ת שיח ,חל ,דל בל .גב בי .ט ןכ .,תֶאְו א"ס < 15 .ו"ד ,חנ חל הל הל .בל
 .ס"ת .ץית .י'ת ,ש"ח ,טי ןכ .לכְו א"ם +. . .ןימד ,ו"ד א"ד .בל .בב ,טי :חי ,זי .זמ ןכו ,ץמקב תַפיָכּודַה

 איִה +. 5 .גיד שיח ,מ ,אל ,נכ ,בי ,אי .ט ןכ .םֶהָּב איפ +. .בל ,אל ,בי ןכ ,יקו 'תכ ול א'פב :'ק ול
 ,מ חל .אל החי זי גט .בי ןכ .ןטק פקז חנומ ויִדְגְּב סָּבַכָו א"ס +. .ג"ד ,אל חי ,בי ןכ ,'קו יתכ איה א'ס ,יק
 סופדה תואחסונ לכבו י"כ םירפס לכב שגדב דמלה ןכ +9 .שיח אמ ,בל אל ,טי ,בי :אי ןכ ,םַה אס < 5%
 ,בי .ט ןכ .הניננ אלבו ףקמ דוא א"ס <. 5 ,ול .בכ ןכ ,הנוגנ אלבו ףקמ דלָכְו א'פ + ₪ | ,דבל טייד ןמ רב
 .אמ .טכ .בכ ,טי :אי ןב ריבת לכ א'פ < 5  .בנ .טמ ,גמ .במ .אמ ,מ ,ול.דל .גל,בל בכ .טי זי
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 הָתַשִי רַשָא הָקַשמדלּכְו אמי םִיִמ ויִלָע אבי רֶשַא לכָאְי רשא
 9 רונת אָמְמִי יִלְע םֶתְלְבְנִמ לפידרָשֶא לכ :אָמְמי יִלָבְילָכב
 8 "הוקמ רו ןיעמ ךא :םֶכָל ויהי םיִאמְטו םה םיִאָמְט ץֶּתָי םִיְריִכְ
 1 ןק םֶמְלְבְִמ לפי יכו :אָמטִי םֶתְלְבִּ עגנו רוקט הָיִהָי םִיִמ

 א לו ערו-לע מדפי יו :אוה רהט ער א עוז ער
 39 תּומָי יִכְ :םכל אוה אמ ויִלָע םֶתְלְבְּנִמ
 "דע אמי הָתְלְבְנִּב עגנה הָלְכָאְל םֶכְל איק"רָשַא הָמַהְּבַהְְִמ

 יט )אגו ברְעָהירע אמו ויד בכ הָתְלְבנמ לכאקְו :ברעה
 41 0 ו :ברעה"דע אממ ויִדְנִב בכי הָתְלְבְנתֶא

 5 ל

021 

 4 5 נא וכ ב תמו קב -- . ץֶרשה ץרָשה
 אָמְִת אָלו ִנַא שודק יִּכ םישדק םַתיִידְו םֶּתְשדקְתהְו םֶכיִהְלֶא
 4 הָוהְי .יִנָא | יִּכ ּ:ץְרֶאָהדלַע שמרה ץֶרָשַהלֶכְּב םֶכיִתְשְפִנתֶא
 םֶתיִיְְ םיקלאל םכל תיהל םירצמ ץֶרֶאְמ םֶכְתֶא הלמה
 46 היחה שָפנ ילו | ףועָהְ המהְּבַ תָרוּת תא :יִנָא שודָק יִּכ םישדק
 4 ןיּב ליצבדל :ץֶראָהְלע תֶצְרשַה שָפְנלֶכְלּו םיִמַּב תשָמרַה

 אל רַשא הָיַחה ןיבו תֶלְכִאגה היחה ןוכו רֶהְטַה ןיכו אָמָּטַה
 :לֶכְאִת
 3 הָשא רמאל לֶאְרֶשי יִנְּבדלֶא רפד :רמאל השמחלֶא הוה רָּבדַיַ

 ּהָתוִד תה יִטיִּכ םיִמָי תָעְבַש הָאְמִטְו רֶכז הֶדְלְיַו עירות יִּכ
 / תָשְלָשּו םוי םישלָעו ּותְלְרֶע רָשְּב למי יניִמשה םוֶיכּו :אָמְמִת
 אֶל שּדְכִמַהְדלֶאְו עָּנְתאְל שֶדְכְ"לְכְּב הָרָהַט יִמְדְּב בַשִת םיִמָ
 5 םיִעְבִש הֶאְמְמְ --. הָבְקְנְדִאְו :הרחְט ימי .תאְלִמדדע אבְת
 6 | תאְלִמְב :הרהט ימדילע בשִּת םיִמָיתשָשְו םוי םיששו ּהָתדגַ
 ,רכ .בכ זט .די .גי בי אי חגומב ןכ ל. 5 .חל ,טכ די .בי ,ט ןכו .רסח אבי ימלשורו : :אובָ ריבס 7

 איס :טייד .ח'וד זייד .זיטד .ויד .זיד .בס ,אס ,חנ .בנ ,גמ .במ .אמ ,מ חל .ול .דל ,גל בל אל
 א'פ = 6 .ויד ,היד ,ג'ד ,א'ד .אע ,ונ ,הנ ,גנ ,אנ .טמ ,חמ ,המ ,טל ,טכ .טי ,ט ,א ןכ .אכרמ \םֶתְלבנמ
 .סית ,עית ,ג"ד ,רדינק י"כ 'ז ,בי ןכ ,לכו א"ס < 5  ,מ ,טי ןכ ,אחפט ןטק ףקז חנומ אַמְטו ויִדְגַּב סּבַכָי
 םֶתאַמְטְנְו א'פב :'ק םֶתאַמְטְִו + 6  .עצמאב 1 ןאכמ ן ןאכמ חג תויתואב הרותה יצח אוהו יתבר יו +. 9
 .טי ,בי ןכ ,הניגנ אלבו ףקמ דַלָכְו א'ס + 6 שיח ,חל ,בי ,ו ןכ ,יקו 'תכ

 א"ס 1  ,ט" קוספ 'ה ןמיס דע ב"מ קוספ יד ןמיס 'ב םיכלמב השלש לעבמ אב שיאו הרטפה +.1 +
 ןכ +. 6 יד קוספ ליעל ןייע :ר"ת ,ע"ת ,א' ןכ .יַמְדְּב א'ס +. 5 .י 'ו תומש ןייע :שגד אלב דמלה רמאל
 .אלט תּואלְמְבּו יאחנדמל .יאברעמל

11 
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 הָעיִדְּבּו הֶלשָל יתנשְְְּב שָבְּכ איִבֶּת תַבְל וא ןבֶל ּהָרָהְט ימי
 ינפל ובירקהו :ןקפההלֶא דַעְומדלֶהֶא חַתַפדלֶא תאָטַחְל רתדוא ד

 רָכָזל תליה תרות תאו הימד רקממ הָרהטְו 'היִלָע רֶפַכְו הָוהְ
 יא םירתחיתש הָחְקְלְו הש יד ּהָדָי אָצַמִת אלדמַאְו :הָבָקְנל ומ 5

 ןקפה ָהיִלָע רפַכְו תאָטחְל דָחֶאְו הָלשָל דָחֶא היי יִנְּב לנש
 :הרהֶטו

 "רָעְּב הָיְהְידיִּכ םֶדֶא :רָמאָל ןרהֶאְדלֶאְו השמחלַא הָוהְי רדיו ?'
 תַעָרָצ עַל ורָשְברועְב הָיְהְו תרְב וא תחפסדוא תֶאְש ורָשְּב

 ןהכה הֶאְרְו :םיִנָהְכה ויִנְכִמ דחאהלא וא ןהפה ןרהֶאדלֶא אָבּוהְו 9
 קמע עננוה הארמו ןָבְק ךפה ענב רֶעְשְו רָשְּבַה"רועְּב עָננִהדתֶא

 תְרָהּכדםִאְו :ותא אממו ןהפה ּוהָאְרְו אוה תערצ ענְנ ורשַּב רועמ 4

 הָרְעְשּו רועה-ןמ ָהָאְרִמדןיִא קמָעְו ורָשְּב רעְּב אוה הבל
 והֶאְרְו :םיִמָי תעְבש עננהדתַא ןקפה ריגסהו ןָבְל ךֶפָהְאְל 5

 ענה הֶשְפדאְל .ויְעְּב דָמָע ענה הנהו עיִבְשה םויּב (הפה
 םוימ ותא ןהּפה ֶאְרְו :תינש םיִמָו תעָבש ןהפה וריִגְקחְו רעב 6

 ורָהְטְו רוָעָּב ענה הָשְפִאָלְו ענה הָהְּכ הנה תיִנַש 'עיבשה
 הָשְּפִת השָּפםִאְו :רַהָטְו רְְּב סָּבַכְו אוה תַחָּפְסִמ ןהפה +

 ןָקפה ואמו רועְּב תחָפְסִמַה הֶתְשַפ הגה ןהכה הֶאְרְו :ןקכה"לא 8
 :אוה תַעְרצ

 הנהו ןהפה הֶָאְרִו :ןהפה"לא אָבּוהְו םֶדֶאְּב הָיְהִת יִּכ תעְרָצ עְנְג 0
 :תֶאְשב יָח רָשְּב תָיִחְמו ןֶבְל רעש הָכפַה איִהְו רוב הֶנֶבְלדתֶאְש

 שר

 וצה חַרֶפּת חורָפדםִאְו :אוה 9 -לָּכ תא תערצה הָתּסכְו רושָּב תעַרָצה חַב
 ןהפה הֶאְרַו :ןקפה יגיע הֶאְרִמדלֶכְל ויִלגְרְהדִעו ושארמ עַנְנה רוע
 ולָּכ עַנֶנַהדתֶא רֶקַטְו ורָשְּבדלָּכדתֶא תעְרְצה הָתְסַכ היה
 :ם"ת ,ע"ת ,י"ת .ש"ח ןכ ,ןָהּפַה הילע לינ +.7 ויד .איד ,אמ ,טכ ,דכ ,זמ ,בי ,אי ןכ ,אכרמ ריבח לָהֶא הַתַּפ א"ס <.6

 .טייד ,המ ןמ רב סופדה תואחסונ לכבו י"כ םירפס לכב קספ אלב ןַהְלַה ןכ < 5 +2" | .ח קוספ ןיע

 ןכ + +  .ה"ד ג'ד ,חנ ,זנ ,הנ ,גנ ,אנ ,חמ ,המ ,גמ ,במ מל הק הפ א ןכו .קספב ! ּךַפֶה וחיריב + 3

 .ה"נ קוספ ןמקלןויע :ּניִעְּב ל"ג <. 5 .יב קוספ ןמקל ןייע :ע"ת ,טי ,זי ןכו .יה קופמ ּהָרָעְשּ יאחנדמל ,יאברעמל

 ןכ ,'קו יתכ איָה א"סב :'ק איָה ף<.6 .'ה קוספ לועל ןויע :ע"ת .ש"ח :חל דל .אל ,חי ,אי ןכ ,אל א"ם +6

 ,'קו יתכ איה א"סב :'ק איה +. 5 .ותָרָהְטל יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. ד ,'ק ושֶּפ < 7  ,ג"ד .ךלנבל ,דכשבל

 .מב .זמ .בי ,ט ןכו ,אלמ ּוְריִגסַי יללהב ,ימלשורי ןכ ז. = ,במ ןכו ,שגד תַאְשַּב יקובנזב + 10 ,בל .בי ןכ
 | .גיד .במ ,אמ חל .ול .בל .אל
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 1 הֶאְרְו :אָמְטִי יח רֶשָּב וְּכ תואְרֶה םּויְבּו :אּוה רוקָמ ןָבִל ךפַה
 תַעְרָצ אּוָה אָמָמ יחה רָשְּכַה ּאְמִטְו יִחַה רֶשְּבִַהתֶא ןהּפַה
 6 :ןהפה"לֶא אָב ןֶבְלְל ךפהנו יסה רֶעְּפַה בִשָי יכ א :אּוה
 וז רט עננת ןקפה רה ןבְקְל עגה ךפה) הגה ןהכה והא
 :אּוה

 פ ןיחשה םוקְמּב הָיְהְו :אָּפְִנו ןיִחש ודעְבְדוְב הָיִהְייִּכ רָשְבּ
 פ הֶאְרְו :ןקפה"לֶא הֶאְרְו תָמָּדִמדַא הָגְבְל תרָקְב וא הָיְבְל תֶאְש
 וָאְמטְו ןֶבְל ךּפָה ּהָרְעֶשּו רועָהוִמ לָּפָש ָהֶאְרִמ הָנהְו ןקפה
 גג הגהו ןהפה הָנָאְרִי םִאְו :הָחָרֶפ ןיקשב אוָה תַעְרְציעְנג ןֶקּפה
 וריגסהו הקכ איִהְו רוָעָהְִמ הָנְניִא הָלְפְשּ ןֶבְק רעש הָביִא
 פ ענָנ ותא ןקפה אָמִמְו רועְּב הָשָּפִת הֶשָפדִַאְו :םיִמָי תעָבש ןֶהּפה
 3 אוק ןיָחַשה תֶבְרָצ הָתְשָּפ אלק תְרָהְּפַה דָמַעַת ָהיִּתְחַתדִאְו :אוה
 % "תָוכַמ ורעב הָיְהְידיִּכ רָשְב וא :ןהפה ּורַהְטְו

 :הָנְבְל וא תַמָּדִמִדַא הנבל תַרָהְּב הָוְכִמה תִיְחמ הָתְיְהְו שא
 5 קמְע ָהָאְרְמּו תַרָהּבַּב ןִכְל רעש ךפֶהְנ הגהְו ןהפה התא הָאְרו
 תַעָרְצ ענְנ ןהפה ותא אָמַטְו הָחְרְפ הֶוָכִמַּב אוה תַעְרְצ רשָהְְִמ

 ₪ הָלְפְשּו ןֶפְל רעש תַרהּכּכְֶיִא * הָגהְו ןקכה הָּנָאְרִי | םָאְו :אוה
 זז ּוהָאְרְו :םיִמָי תעְבש ןָהפה יריגקהו הָהְכ אוהְו רועָהְִמ הָנְנא
 ותא" ןהפה אמטְו רשָּב הָשֶּפִת הָשָפיַַא יִעיִבְשה םוִיּכ ןָקה
 ₪ רעָב הָתְשְפִדאל תֶרָהְּבַה דמעת 'ָהיִתְחִּפםִאְו :אוה תַעָרָצ עַנ
 הָוְכִמַה תֶבָרָצְדיִּכ ןהפה ּורָהְטְו אוק הָוכְמַה תֶאָש הָהְכ אוקְ
 :אוה

 ג "תֶא ןהפה הֶאְרו :ןקָנְּב וא שאב ענב הָיהְידיִּכ הָשא וא שיאָו ם
 ותא אַמִטְו קָּד בֶהֶצ רעש ובּו רעָהְִמ קְמָע הַארמ הגהְו ענה
 גג ןקפה הֶאְרַיִכְו :אוה ןָקוה וא שארֶה תַעָרָצ אוה קָתִנ ןהפה
 ןיא רֶחָש רַעשְו רעָהְִמ קמע והָאְרמדיִא הָגהְו קָתַנה עננת
 ₪ "תֶא ןקפה הֶאְרַו םיִמָי תעְבש קָתָנַה עְנְנתַא ןהפה רָיגְסהְו יּב
 .אל ,גכ ,בי ןכ .איִה אס < 3 - ,דכ ןכ ,איִה אס < ₪ | ,יק וש < ₪ ,בל .בי ןכ .,איַה א"ס + ₪

 ןיִא הָּנַהְו א"ס +. א ,ג"ד .בל ,בי ןכ ,'קו יתכ איִה א"סב :'ק איָה ד. 55 .ג"ד ,בל ,טי .בי ןכ ,איָה א"ס +. =

 .'ק ושָּפ < יח .דל ,בל ,נכ .בי ןכ .איָהְו אפ ד 8 ,בנ ,במ ול הל ,גל .בכ הי ןכ ,ךפהמ אמדק

 ןכ ,'קו יתכ איה איפב :'ק איה ז ₪  .ה"כ קוספ ליעל ןייע :ס'ת ,ע"ת ,ש"ח ,מ ,אל ןכ .ןהפה ותא א"ס +.ז

 ,'קו יתכ איה א"סב :'ק איָה + 5 ,ג"ד ,בל ,אל .נכ .טי .בי ןכ .'קו 'תכ איִהְו א"סב :'ק איהְו ז ₪ .בל .בי

 ,ט"יד ,ח"יד ,ז"יד ,ז"טד ,ג"ד .אל ,בי ןכ .יקו יתכ איָה א"סב :'ק איה +. 8 גיד ,טי ,בי ןכ

 וו*



 אדדז 1 ארקיו 14

 בֶהֶצ רעש וב הָיָהדאלו קָתְגַה הָשָפִדאל הגהְו 'עיבשה םויּב עגנה
 חלי אל קָתָוההתֶַאְו חֶלִנִהְו :רועָהְְוִמ קמע ןיא קמה הֶאְרִמו

 דתֶא ןהפה הארו :תינש םיִמָי תעְבש קַתְגַהדתֶא ןקכה ריִנְסַהְו 4
 ונניא והגרמו רשְּב קתוה הָשְפדאְל הגה יעיִבְשה םויב קָתָנה

 הָשָפדִאְו גרֶהָטְו ודב פּפַכו ןקפה ותא רהְטְו רועָהְְמ קמע 5
 קַתָנה הָשַּפ הגהו ןהפה הָאְרְו ?ותרחט ירחא רעב קַתַוה הָשפי <
 יניִעְבםִאְו :אּוה אמַמ בֶהֶצַה רעשל ןקפה רָקבְידאְל רעְּב אז

 ורהטו אּוָה רוהָ קַתְנה אפר וְּבדחַמָצ רש רֶעַשְו קַתּוַה דמע
 םֶרָשְּבדרועְב הָיהְיהיִּכ הָשֶא וא שיאו :ןהפה 8

 תַרַהְּב םֶרָשְּבירוְעַב הָגִהְו ןהפה הֶאְרְו :תֶנָבְל תְרָהִּב תְרָהְּב
 שיאו :אוה רוהְמ רעב חַרֶּפ אּוה קַהְב תֶנְבְל תו 9
 ושאר טֶרָמִי ויִנָּפ תֶאְּפִמ םִאְו :אּוָה רוקט אוה חרק ושאר טֶרְמִי יִכ 4

 םִדְמדַא ןֶבְל עננ תחכנב וא תתרקב הָיהְְיִכְו זאּוה רוָהְמ אוה הנ 9
 הָנהְו ןהפה ותא הָאְרְו :ִּתְחַּכִנְב וא וּתְחְרְהַּב אוה תחרפ תַעָרָצ 3

 תעָרָצ הֶאַרַמְּכ ותְחַּכנְב וא ותְחְרְקְּכ תֶמְדִמדַא הָנְבְל ענְנַהְדתֶאְש
 ושאר ןהפה ונָאָממְי אמט אוה אמט אוה עּוְרָצדשיאירָשְּב רוע 4

 הָיְהְי ושארו םיִמְרפ ּוָי ויִדְנִּב ענה וָּבדרֶשִא עּורָצהְו ועְנְנ 5
 ענה רֶשֶא יִמְידלְּכ :אָרְקְ אָמְמ | אָמְטְו הָמִעַי םֶפְשְדלַעו עורפ
 :וְבָשומ הָנְחַמל ץוחמ בשי דָדְּב אּוָה אָמְמ אָמְטי וּב

 דָגָבְּב א רַמְצ דָנָבְּב תעְרְצ עַנְג יב הָיהְייּכ דָנֶּבַהְ 47
 דלָכְּב וא רב וא רַמָצַלְו םיִּתשּפל בְרְב וא יִתָשָב א :םיִתְשַּפ 5
 רָשָב וא לָנּבִּכ םִּמדַא וא קְרְקְרָי ענה הָיְהְו :רוע תָכאָלְמ 9

 הָאְרֶהְו אּוָה תַעָרֶצ עַנְנ רֶשילּכילֶכְב וא בֶרְָבדאהיִתְשִב וא
 :םיִמָי תעבש עננהתַא ריגְסהְו עננההתֶא ןקכה הֶארו :ןהפהדתֶא 90

 דוא יִתְשְבדוא דָנּבּב ענה הָשָפיֶּכ יעיִבָשַה םויּכ עננהדתֶא הֶאְרְו
 ןכ +. 8 = .ה"נ קוספ ןמקל ןייע :ּוניִעְּב ל"נ +. פז = .יק ושָּפ י. 5  ,יתבר 'ג +. 9  .םיקוספב הרותה יצח + 8
 .המ .במ .אמ ,מ ,טל .חל ול דל גל בל אל .טכ ,דכ ,גכ ,בכ ,חי .זי .זט ,גי .ט ףקמ אלבו חנומב
 ןכ .הניגנ אלבו ףקמב -וא א'ס :חייד ,ז'יד .ז"טד ,י"ד ,זיד ,ו'ד ,ג"ד ,איד ,חנ ,ונ ,הנ ,גנ ,בנ ,אנ ,טמ ,חמ

 ,זט ןכ ,חתפ ףטח הָטְעָי א"פ +. .גיד ,דכ ,גכ ןכ ,'קו יתכ איה א'סב :יק איָה +. .ט"יד ,היד ,גמ ,די ,בי ,א

 ,םי ,זי ,גי ןכ ,אגרד עגגַה א"ס +. 46 .ייד ,ויד ,גיד ,איד ,במ ,אמ חל .ול .בל .אל .רכ ,גכ .טי זי

 .גמ .במ .אמ .מ .טל ,ול .בל ,ל ,גכ ,זי ,די ,גי .בי ,ט .א ןכו דבל אושב יללהב ןכ +. .א"ד גל .דל
 .בב .טי ,חי ,זט ,אי ןכ .חתפ ףטח יִתָשָב איפ :י'ד ,זיד ,ו"ד ,גיד ביד ,איד ,חנ ,וג ,הנ ,גנ ,אנ .טמ ,חמ

 ,ט ןכ .הלודג אשילת דָנֶבַּב א'ס + 9 .טייד .חייד ,זייד ,ויטד .ה"ד ,בנ ,המ .חל דל .גל .אל .טכ ,דכ

 ,מ ,טכ בב
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 תֶרֶאָמִמ תַעָרַצ הָכאְלִמְל רשָה הָשָעִיְזרֶשִא לָכְל רוָב וא בֶַשְב

 ₪ בֶרְעְהדתֶא ואו יתשההתַא וא דָנְּבַהתֶא ףרָשְו :אּוה אָמְמ עגנה
 ענה וב הָיִהְיִרַשִא רה יִלּכִילָּבדתֶא וא םיִתְשַפַב וִא רָמָצַּב
 9 "אל הגהו ןהכה הֶארי םאו :ףְרָשּת שָאְּב אוה תָראְמִמ תַעְרְציּכ
 % הָוצְנ :רועילָּכילֶכְּב וא בֶַעְב יא יִתשב וא דָנְּבַּב ענה הָשְפ

 :תינש םיִמָידתְעְבש ּוְריִגָסַהְו ענה יִּבדרָשֶא תֶא ּוסְּבַכְו הכה
 5 "תֶא ענה ּךּפֶהאְל הנה] עַנָוהדתֶא ֶּבּכְה יִרַהֶא ןדכה הֶּאְרָ
 יּתְחְרְקְּב אּוָה תֶתְחְּפ ונֶפרְשּת שָאְּב אוה אָמְט הָשְּפדאְל עַנָנהְו לניע

 % ותא םֶבּכָה יִרָחֶא ענה הָהְּכ הָּגְהְו ןהפה הֶאְר םאְו ּוִתְחִּנְב יא
 :ברְעָהְמ וא יִתָשהְדִמ וא רעָהְְוִמ וא דַנֶבַהְְוִמ ותא עְרָקְ
 8 רועחיִלָּפ"לֶכְב וא בֶרָעְבִדוֶא יִתְשְבדוא דִנְּבַב דש הֶָאְרְתםִאְו
 8 יִתְשַהדוא דָנָּבַהְו :עַנֶנה וָבדרָשַא תא ּוָּפְרַשִּת שאָּב אוה תַחְרּפ

 סֶּבְכְו ענה םָקְמ רֶסְו סַּבַכְּת רָשָא רשָה ילָפלָכדא בֶרעָהוא
 59 %א םיִתָשפה וא| רמצה דנְב תַעְרְצְדעְננ תלות תא! :רֶהֶטְו תיִנש

 :ואפטל וא ורהטְל רועיִלְּכלָּכ וא ברֶעַה וא יתשה
 פ די םּויְּב עְרצֶמַה תֶרּות הָיְהֶּת תֶאז :רמאל השמדלָא הָוהָי רדיו ישרפ

 3 הָאְרִ החל ץוחמהלַא ןהכה אָצָיו :ןהפההלֶא אָבּוהְו יִתְרַהַמ
 4 חל ןהכה הּוצְו :עּורְצַהְהְִמ תעְרֶצַהְיעִנְג אָפרנ הֶנהְו ןהפה
 :בָזאְו תעלות ישו ורֶא ץעו תוְרהַמ תויח םיִרְּפְציִתִש רהטמל
 5 םימדלע שֶרַחיִלְכְדלֶא תַחֶאָה רוָּפצהדתֶא טָחָשְו ןהפה הָּוצְו
 6 תעלותה יגְשהתֶאְו זְרֶאָה ץעדתַאו התא חקי היחה רַפַצַהדתֶא :םייח
 הָטִחֶשַה רֶפַצַה םֶדב היחה רפצַה תֶאְו םֶמּוא לבו בָוִאְהתֶאְו

 ל גוץ

 ז םיִמָעְּפ עבַש תַעְרָצַהדְזִמ רֶהַטִמַה לע הָוהו :םייחה םימה לע

 ג רקטה סבו :הֶרְעַה יגפ"לע הָחַה רפצַהיֶא חלטו ורה
 אובָי רַחֶאְו רהָטְו םיִמּפ ץֶחְרְו ורעָשדלָּכדתֶא חלנְ ויְדְנְבתֶא
 9 יעיִבְשה םויב הָיַהְו :םיִמָי תעבש ולהֶאל ץוחמ בשיו הנחְמַה"לֶא

 \ ד:ודצ ב ירה

 בֶרעָה א"פ + 6 ,דכ ,בי ןכ .'קו 'תכ איה א"סב :'ק איה +. 5 גיד ,בל .אל .דכ ,גכ .ט ןכ .אָה אס +. =

 .ג"ד .בל דכ ןכ .'קו 'תכ איה א"סב :'ק איִה +. ז .שגד יִתָשַב יללהב +. ז .ייד ,זיד ,טכ ,זי ,בי ,אי ןכ ,לוגס

 .ט"יד ןמ רב סופדה תואחסונבו י"כ םירפס לכב ףקמ אלבו ךפהמב ןכ + =

 ןויע :ופר דמלה איסב +. 1 = .יכ" קוספ 2 יג קוספ 'ז ןמיס יב םיכלמב םישנא חעבראו הרטפה + + +

 איס + 6 ויד .זיד .גיד .איד ,אמ ,חל ול .בל אל .טכ ,גכ .טי ,ט ןכ .אלמ בוזאו א"ס +. +  ,יו יו תומש

 :םכ ,רב ,גכ ,טי..ט ןכו ה .ר"ת .ס"ת ,ע"ת .ש"ח ,רדינק י"כ "ו ,חל ןפ ה

 .גיד ,במ ,חל .בל 5



 77 6 ארקיו 1-00

 דלָּכְיתֶאְ ויִניע תֶכִג תאְ ינקְתֶאְו ושארהתא ורָעְשדלָּכדתֶא חל
 םויכּו :רֶהְטְו םִיִמּכ ורָשְּבדתֶא ץֶחרו ויִדְנְּבדתֶא סָּבַכְו חֶלַנְ וִרֶעֶש וס

 הָמיִמִּת הָתּשְדתַּכ תהא הָשָבַכְו םמיִמָּת םישָבְכְ"יִנָש חקנ ינימשה
 :ןמש דָחֶא גלו ןמשב הָלּולְּב הָחָנִמ תָלָס םיִנרֶשָע הָשלְשי

 הָוהְי ונפל םֶתאָו רָהטמה שיִאָה תֶא רַהְטְמַה ןהפה ריִמָעהְ ג
 ותא ביִרקהו דָחֶאָה יח שָּבִּכההתֶא ןהכה חַכָלְו :דעומ לָהֶא חַתֶּפ 5
 -תֶא טחשְו :הוהו יגפל הָפּונּת םתא ףיגהְו ןמשה גְלתֶאְו םשָאְל ו

 םוקָמּב הָלעָהדתֶאְו תאָטַהַהתֶא טָחשִי רֶשֶא םוקְמִּב שָבַּפה
 חַקְלְו :אּוה םישְדְק שדק ןהפל אוה םָשָאָה תאָטחְּכ יפ שָדְקַה 4

 "לעו תינְמוה רקטמה ןוא ךונְתְלע ןהכה תנו םֶשָאָה םדמ |הפה
 ןמשה גלמ ןהכה חַקְלְ :תיִנְמְיה ולנר ןְפ"לעו תיִנְמַה ודי ןהָב :5
 תִנְמְיַה יִשּבְצֶאִדתֶא ןהפה לָבְטְו :תיִלאָמְשַה ןהפה ף"לע קצְוו וי

 עְּבְצְאְּכ ןמשה"ןמ הָוהְו תיִלאָמְשה ופּפלַע רָשֶא ןמשה"ןמ
 ןהפה ןתַי יפכ"לע רשא ןמָשה רַתְיִמּו :הָוהְו ינפל םיִמָעּפ עב ו

 ןקפרלעו .תינִמיה ודי ןקפדלעו תומה רהטמה ןזא ומת" לע
 ןהפה ףכדלע רשא ]משב רוגה :םָשֶאְה םד"לע תמה ולנר 9

 ןחפה הָשָעְו גהוהְ ינפל ןחפה ויִלָע רפכו רהשמה שאר"לע ןתו
 :הָלעָהתֶא טחשי רָחאְו יִתְאְמְטִמ רהְטמהדלע רֶפַפְו תהא
 ןקפה ויִלָע רַפַכְו הָחְפמה הָחְנִַהְתֶאְו הלעק"תא ןקפה הלו
 הֶקֶלָו תנשמ ודי ןיאְו אוה לּדַאְו :רֶהָטְו
 ללָּב דָחֶא תלפ ןולשעו ויִלָע רפכל הָפונִתל םָשָא דָחֶא שָבּכ
 רַשֶא הָעַי נב ינש א םירת יתשו :ןמש גלו החל משב
 סב מא איבהְו :הלע דָחֶאָקְו תאָּטַח דָחֶא הָיִהְו ודָי שמ
 .הָוהְי ינפל רָעומ"לֶהֶא" חַתְפ"לֶא ןהפה"לא יִתְרְהטְל ינימשה

 ןקפה םֶתא ףינחו ןמָשה גלדתַאְו םֶשֶאְה שָבכְתֶא ןקכה חַקְלְו א
 םָּדִמ ןהפה חַקְלְו םֶשֶאָה שָבְכְתֶא טחֶשְו :הוהי נפל הָפּונְת 5

 תיִנָמַה ודָי ןֶהָּבִדלַעְו תיִנָמַיה רֶהְטמַהְְוִא ךונתרלע ןתָנו םֶשָאַה
 ןקכה ףפילע ןקכה קָצָי ןמשההןמו תיִנְמְיה ולנר ןָהְפ"לעְו
 פינ + וז  .כ ןכ .יעדרהנל הימרגל דָמֶאָה ולָבְּבַה ו תא +. 15 .ט"כְר ןמיס יא תוא הרסמ ןייע :אריעז 'ה +0
 .ל .טכ .בכ ,טי .חי ,בי ,אי ןכ .אכרמ רָפְכְו אס +. 9 ח"כ קוספ ןמקל ןויע :י"ת .פ"ת ,ע"ת ןכ ,םד-םוקָמ
 ,בי ןכ .אכרמ ריבת לָחֶא הַהָפלֶא איס +. 3 .ת"יד ,זייד .זיטד ,ייד ,זיד ,גיד ,הנ ,במ ,אמ ,מ ,חל .דל .אל
 .טייד .ח"וד זייד .זיטד .ויד .חנ .אמ ,חל ,דל .טכ .בכ .טי חי
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 זז ופַכִ"לַע רש ןמשה"ןמ תיִנְמָיַה ועָּבְצֶאְּב הפה הָּוהְו :תיִלאָמָשַה
 8 רַשָא ןמשה"ןמ ןהפה ןפְו :הָוהְי ינפל םיִמָעִפ עבָש תיִלאָמָשַה
 דלַעְו תיִנָמְיה ודָי ןָהְּבְלַעְו תיִנמְיה רהְטִמה ןָוא ךונתהלע ופָּכְילַע
  רָשָא ןמשההןמ רֶתגהְו :םשֶאָה םּד םוקמדלע תיִנָמְיַה לג ןָהְב
 3 הָשַעְו :הָוהְי ינפל וילט רפכל רהטמה שאר"לע ןֶּתִי ןהפה ףָּכְלַע

 גו תַא זודָי גישת רשאמ הייה :ְּבְִמ יא םירתהדןמ דָחֶאָהתֶא
 הָחְנַמהְהלַע הֶלע דָחֶאָהְדתֶאְו תאָטַח דָחֶאַהתֶא ודי גישָתְדרֶשֶא
 3 תַעְרְצ עַנָנ וָּבדִרַשֶא תרות תאו :הָוהְ ינפל רֶהְטִמַה לע ןֶהּכַה רֶפְכ
 :ּותְַרָהַמַּב ודי גישָתדאל רַשֶא
 4 ןענּכ ץֶרָאְדלֶא ואבְת יִּכ :רָמאל ןֶרָהֶאדלֶאְ השמדלָא הָוהָי רָּבַדָיַנ 5

 :םֶכְתַוְחֶא ץֶרֶא תיִבְב תעְרָצ עְנְנ תת הזחל םכְל ןתנ יא רָשֶא
 5 :תָיָּפִּב יל הָאְרִנ עַנְָּכ רמאל ןקפל דיגהְו תָיּכַה וִלדרֶשָא אָבּו
 8 עַנְנה"תֶא תוֶאְרְל ןהפה אָבְי םֶרְטְב תיבהדתַא נפו ןהכה הָוצְו
 תֶא תואר ןֶקּפַה אבי ןִּכ רחֶאְו תִיָּבַּב רָשָאלָּכ אָמְמִי אָלְ
 גז תרּורעקש תיּכה תֶריִקְּב עגה הָגְהְו עננהדתֶא הֶאְרְו :תיָבַה

 ₪ "ןמ ןקפה אָצְיְו :ריקהדןמ לָּפְש ןֶהיִאְרִמו תֶמִּדמַדַא וא תקרָקַדי
 9 ןקפה בשְו :םיִמָי תַעְבש תִיָּבַהדתֶא ריגְסהְו תִיָבִה חַתָפדְלֶא תִיּבַה
 ₪ ןקפה הָיָצְו :תִיָּבַה תָריִקְּב עגנה הָשָּפ הגה הֶאְרְו יעיִבְשה םוּ
 ץּקמדלֶא ןֶהְתֶא וכילשהו ענה ןקְּב רש םיִנָבָאָהְדתֶא ּוצְלִחָ
 41 "תֶא ּוכפַשְו ביִבָס תִיְּבִמ עצְקי תִיּבַהדתֶאְו :אָמַט םוקַמדלֶא ריִעְל
 49 םיִנָבָא וחקלו :אָמַט םוקמלַא ריִעְל ץוחמדלֶא וצקה רש רָפָעָה
 :תִיָּבַהדתֶא חַטו חפי רחא רַפעְו םיִנָבַאָה תחתדלא ּואיִבַהְו תורָחֶא

 43 תוצקה יִרָחַאְו םיְנְבַאְקתֶא ץלח רָחַא תיִכּכ חַרֶפּו שנה בּושְיְדסַאְ
 4 תייָבַּב ענה הָשְּפ הגהְו הֶאְרְו ןהפה אָבּו :חוטה יִרָחֶאְו תֶיְּבַהתַא
 4 ליִנָבָאתֶא תיִּפְהתֶא ץתנְו זאּוה אָמְט תב אוה תָרֶאְמִמ תַעְרָצ
 םוקמדלא ריִעְָל ץוחמ"לַא איצוהו תִיְּבַה רפָעדַלָּכ תֶאְו ויצעְדתַאְו
 4 :בְרָעָהְדדִע אָמְטִי ותא ריגְסה יִמָילָּכ תִיַּכְהְדלֶא אָּכַהְו :אָמָט

 4ז ויִדְְּכְדתֶא ֶּבַכְי תָיְּב לָכאָהְו יִדָנְבתֶא םָּבַכְי תִַּבַּב בכשהו
 ,בכ .טי ןכ .אדח הלט ןַּכְרִתַאְו איסו :ייד ,זיד ,גיד ,איד ,ונ ,מ ,דל .וט ןכ .הניגנ אלבו ףקמ דרַמַאְו א"ס + 6

 ,חנ ןכו .אלמ אוב יללהב ,ימלשורי ןכ < 6  .בג .אמ .בל ,בי .ט ןכ .אדח הלמ ןָכיִרָחַאְו א'סבו :א

 א'פ + 4 - אמ ,זי ,אי ןכ ,עיבר הָאְרְו א"ס < 3 ,אמ ,בל אל .טי חי .ט ןכ .רפח תררע קש א"ס + זז

 .שח .אל ן ןכ .יִרחצ
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 חטה ירח תב עגנה הֶשְפדאְל הגה[ הֶאְְו ןהפה אבי אבדםאְו 8
 -תֶא טָחֶשְו :בֶוִאְו תעלות ינשו וָרֶא ץעו םיִרְפַצ יתש תִיִּבַהדתֶא 0 2 זחל חֶקְלו :ענוה אָּפְרִנ יִּכ תיּבְהדתֶא ןהפה רקטְו תיָּבְההתֶא 9

 םֶדְּב םאא לָבַטְו הִָחַה רֶפַצַה תאו תעלותה ינש | תֶאְו בזאַהְדתַאְ וראָה"ץַעְדתֶא חקָלְו :םייח םימ"לע שְרָחהיִלְּכְדַלֶא תָחֶאָה רַפַצַה גג
 אטחו :םיִמָעּפ עבש תִָּבקְלַא הָוחְו םינחה םִַבּו הָמּוחַשה רָּפַצַה 3

 וָרֶאָה ץעְבּו הָיִחָה רפצַבּו םייחה םִיִמַבּו רופצה םַדְּב תִיַבַהדתֶא
 ריִעָל ץוחמהלֶא היחה רַפַצַהתֶא חלש :תעלותה יִנָשבו בֶוָאְבו 3

 ו

 עננ"לֶבְל הרתה תאו :רֶהָטְ תֶיְּבַהְדלע רַפַכְו הרשה פלא ₪ ,
 לש

 תרה תאו א םויבו אפה םויב -- -- 7
 :תַעְרְצַה

 5 לֶאְרְשי יִנְּבדלֶא ורְּבִד :רמאל ןֶרֶהְאְדלֶאְו השמדלַא הוה רָבדיו ן5

 :אוח אממ וז ושב בז וחי יִכ שיא שיא םקלַא םּתְרמִאְ
 ּלרֶשְּב םיִּתְחַהדוא ובוזדתֶא ורָשְּב רֶר בּוזָּב ותְאְמְמ הָיְהֶּת תאו 3
 אמטי .בָזה יל בָּכַשְי רָשֶא בפְשִמַה"לּכ :אוה ותֶאְמְט ובוזמ 4
 ובָּכְשְמְּב עָגְי רָשֶא שיאו :אמטָי ויְלָע בַשיזרשַא יִלְבַהדלָכְו 5

 ילָכַהְדלע בָשיִהְו :בֶרָעָהִ"דִַע אָמַטְו םִיָמַּב ץחרְ ויָדְנַּב ספי <

 :ברעָהְהדע אמטו םימָּפ ץחרו ויָדְנַב פפכי בה ויִלָע בשידרָשא
 :בֶרעָהדדִע אָמְטְו םיִמַּב ץֶחְרְו ויָדְנִּב ספכי בָוה רָשְבִּכ עָגגהְו 7
 :ברעהדדע אָמָטו םיִמּכ ץחרו ויָדְְּב םֶּבכְו רוהָטַּפ בזה קרי 5

 רַשָא לַכְּב עגח"לְכְו אמי בו ויִלְע בכר רש במהלכו ' 7
 ןזחרו ויִדְנִּב םּפַכְי םֶתוא אעונהו בֶרְעְהְהדַע אָמְָי ויּפְחַת היה

 ףטשדאל .ויִדָיַו בה יבדענו רשא לכו :בֶרָעָקִדדַע אָמְשְו םִָמּב וג
 שרחדילבו :בֶרָעָהְידִע אָמְמְו םיִמָּב ץחרו יויָדְנְּב ָבַכְו םימִב ו
 רהטיודיכְו םִיְפּב ףֶמֶשַי ץעדילכדלפְ) רֶבָשַי בזה יבדענ-רשא 9

 ץחרו .יִדָנּב סָּבַכְו ותָרָהְטְל םיִמָז תעְבְש ול רַפָסְו ובוזמ בָוה
 ,בג .במ .אמ ,חל .בל ,אל .דכ .גכ .טי בי ,אי .ט ןכו .אלמ בּוזָאְו הגומבו ימלשוריב .יללהב ןכ + 9

 ,גכ .םי .חי ,זי ,זט ,די ,בי ,אי ,ט ,א יפר ןישה ןכ + 6  ,ט"יד ,ח"יד ,ז"יד ,ז"טד ,י"ד ,ז"ד ,ה"ד ,ד"ד ,ג"ד ,א

 ,ייד .זיד היד גיד ,חנ .ונ ,הנ ,גנ ,בנ .אנ .טמ .חנ .המ ,גמ .מ ו %
 ייכ יח .חל ןכ .תרוהלו איס < = .טייד ,ו'ד ,איד ,במ ,אמ ,בכ ,גי ןכ .שגד תֶאְשַלְו א'ס :חייד .ז'וד ,ז"טד ,ויטד
 ןכ <%  .םיקוספב רפסה יצח + זיק איה *- 5 | .ע"ת ,שי ןכ ,רָּבַד א'ס +5 ,וט .ס"ת ,ע"ת ,רד"נק

 .רסח רהָטַּב יללהב ,ימלשורי
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 4 וא םירת יִּתְש ולדחקְי יִנִמְשה םּבּו :רֶהְטְו םייח םִיִמְּב ורָשְּב
 "לֶא םֶנְמִ דעומ לָהֶא חַתַפדלֶא הוה ינפלו אבו הי ב יִנָש
 5 ויִלָע רָּפְכְו הֶלע דָחֶאָהְו תאָטַח דֶחֶא ןהפה םֶתא הָשָעְו :ןקפה
 16 "תַבְכִש ּונָפִמ אָצְתִדיִּכ שיִאְ ;ובוזמ הֶוהְי ינפל ןהפה

 וז "לָכְודָנְּלְכְו :בֶרְעהְ"דע אמו וִרְשְבלּברתֶא םיפּכ ץחרו ער
 :ברְעהְ"דע אָמְטְו םִיְִּב סכְכְו ערְוְהתבְכש וויִלָע הָיִהְרְשַא רוע
 וא ּואְמְמְו םימב יצָחְרְו ערָןחתבְכש ּהָתא שיִא בּכְשי רַשֶא הָשאְו
 " :בֶרָעֶהִדדַע
 9 הָיְהְת םיִמָנ תַעְבְש הָרָשְבִּב הָכ הָיְהְי םּד הָבָנ הָיְהְתיִּכ הָשאו
 ₪ ויִלָע בָּכְשּת רָשֶא לכו :בֶרָעֶה-דִע אָמְמְי הב ענגהדלֶכְו הָתְדְנּב
 גו הָבְבֶשַמְּב ל :אממי ויִלָ בשָּדרֶשַא לָכְו אמטי הָתְּדִנְּב

 - = תסקדיבטלש אוה"רשא לחיל וא או == םָאְ
 4 'הָתדְנ וָהְתו הָּתא שיא בפשי 'בכש םאו :בֶרָעָהדדִע אָמְטי וב

 :אָמְסי ויִלָע בּכָשידרֶשַא בָכָשִּמַהְִלָכְו םיִמָי תעְבש אָמְסְו ויִלָע
 5 אלַּב םיפר םיִמָי ּהָמָּד בוז 'בוזיחיּפ השאו -

 ּהָתְדנ יִמיִּכ הָפֶאְמְמ בז יִמָידלְּכ הָתְדְנְרלַע בוזתדיכ וא הָתְדְנדתֶע
 8 הבוז יִמידלָכ ויִלָע בַּכְשִּת רָשֶא בָפָשִמַהְלֶכ :אוה הֶאְמְט היה
 הָיַהְי אָמָמ ויִלָע בשפ רָשָא יִלָפַהדלָכְו ּהָלדהַיַהְי ּהָתּדנ בָּכְשַמָּפ
 7 םיִמב ץֶחְרְ ויָדְנַּב סָּבַכְו אָמָטָי םָּב עגונהדלְכו :הָתדְנ תֶאְמְמְּכ

 -,יי

 98 םיִמָי תַעבַש ּהָל הָרְפָסְו ּהָבּוזמ הָרָהְטְםִאְו :בֶרָעָהְ"דִע אמט

 ₪ נב ינש ֶּא םירת יִתְש הָלְידקַת יימָשה םווכו :רָקְמַּת רחאו
 30 הָשַעְו :דעומ לָהֶא חַתָּפְדלֶא ןהפַהדלֶא םֶתוא הָאיבְהְו הנוי
 ןהפה ָהיִלְע רָפַכְו הלע דָחֶאָהתֶאְו תאטח דֶחֶאָהדתֶא ןהכה
 31 םֶתֶאְמְטִמ לַארשיחינָבדתֶא םּתְרוהְו :הָתֶאְמְט בוזמ הֶוהי נפל

 וד ד

 92 תאו :םֶכותְּב רָשֶא יִנָּכְשִמדִתֶא םִאְמַמְב םֶתֶאְמְטְּב ותמי אלו

 8 הודחו : הָב"הַאמְטְל ערָודתבְכש ּונָמְמ אָצַת רַשַאו בזה תָרות
 .בי ןכ | ו 19 .ייד ,זיד ,גיד ,אמ "חל בל .טב .רכ .גכ .טי חי .זט .בי .אי ןכ .המותס א"ס < 8

 ,סלוחב לַכּב הגומב +. .ע"ת ,י'ת ,ש"ח ,חייד .זייד .זיטד .בנ ,במ .דל .בל ,אל .טכ ,דכ ,גכ .טי .זט .די
 ,חנומו ירצב תֶע וא ,א'ד ,במ ,אמ .רל .בל ,אל .בכ .טי .זט ןכ .ףקס אלבו חנוט תָע א"ס < 5 ,בנ ןכ

 .במ אל .גכ .ט ןכ .הלָכְו "6 .בל .דכ .טי בי ןכ .'קו 'תכ איָה א"סב : 0 55 - הז .בי 2
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 "םַע בָּכְשַי רש שיִאְלו הָבְקְנַלְו רָפְזל ובוזדתַא בָוהו הָתִנְּ
 :הָאְמְס

 "םֶתְבְרַקְּב ןְרָהֶא ינּפ יִנָש תומ יִרחא השמ"לָא הָוהְי רֶבדָיַו וט
 ףיִחֶא ןֶרָהַאְדלֶא רַבּד הָשמלֶא הּוהָי רָמאיַו :ּותִמיו הָוהְידיִנֶפְל 5
 תרפַפַה" פלא תפְרפל תיִּכִמ שדק קה"לָא תעילב אכל

 ל לו 0% הק רַפְב שדקה" 0 ןרהא אָבָ
 דב טְנְבאָבּו ורשבדלע ויהי דבחיסְנְכַמּו שלש דק דָּבדתֶנְתּכ +

 ורשּבחתַא םָיִמּכ ץחְרו םה שָדְקיִדְנִּב ףָנֶָי דָּב תָפְנִצַמְבו רגִחי
 תאָטַהְל םיּוע יריעשדינש חי לֶאְרְשי יִנְּב תדע תֶאמו :םֶשְבְלּו 5
 רפְכְו ולדרֶשֶא תאָטַחַה רפדתַא ןְרָהַא ביָרְקהְו :הֶלעְל דָחֶא ליאו 6
 ינפל םתא דיִמַעָהְו םֶריעָשה יִנָשדתַא הק :ּותיִּב דַעְבּו ודעַב ז
 לר תולְד םֶריִעשה ינועדלע ןרהא ןַתְנְו :דעומ לַהא חַתַּפ הֶוהי 8

 רש ריעָהתַא רַהא ביִרַקהְו :לנאועל דָחֶא לר הוהיל דָחֶא
 וילָע הָלָע ָשַא ריִעָשהְו :תאְטח הֶשעְו החיל לו ויִלָע הָלְע ו

 לואזעל ותא חלשל וילע רפכל הָוהְי ינפל יחדדמעי לזאָועל לרוגה
 ודעב רַפְכ ולר רשֶא תאָמַחַה פדתֶא ןרָהֶא ביִרָקַהְו :הָרְּבְדִמה
 הָּתְחַמ גה"אלמ חקְלו :ולרָשַא תאטחה רפתַא טחשו ותיכ דעְבּ
 םיִמפ תרטק נפח אלמו הוה ינפלמ | הפומה לַעַמ שאדילחנ
 ינפל טה" תרָטקַה"תֶא ןַתְנְו :תֶכְרפל תיִכַמ איִבַהְו הק
 ;תּומָי אלו תורטהילל רשא תָרְפּכַהדתֶא תרטקה ןנ| הָפְכְו הו

 ונפלו הָמְדְה תרה ינפ"לע ְּבְצְאְב הוו רפה םָדמ חקלו +
 ריִעָשדתֶא טחְשְו :עְבְצֶאְּב םּרהְִמ םיִמָעְפ"ַעְבְש הי תרפּכה
 דתֶא הֶשַעְ תכרפל תיִבמְדלֶא ומְדדתֶא איבה םִעְל רַשֶא תאָטַחַה
 :תֶרָפַכַה נפלו תרפכהדלע ותא הזִהְו רֶפַה םדְל הֶשע רַשָאַּכ ומְּד
 םֶתאטַהלָכְל םֶהיִעָשּפִמּו לאְרשי יב תאָמְטִמ שדקַהדלע רָפְכְ
 םִדָאלְכו :םֶתאָמט דותְּב םֶּתִא ןכשה דעומ לָהֶאְל הָשעי ןַכְ

1 

= 5 

3 - 

- 5 

6 - 

7 - 

 םֶביִרְקַהְּב ל"נ +. 1 .זיט קוספ דע 'א קוספ ביכ ןמיס לאקזחיב טפשתה . . . . 'הדרבד יהיו הרטפה +1 זמ

 טי .זי .בי ,אי ןכ ,עיבר חנומ תַדַפַּכַה יִנָּפִדלא א"ס +. 2 .יד 'ג רבדמב ןויע :ס"ת ,ע'ת ,י"ת .א"ת ןכ .הָרֶז שא

 איס <. 5.16 מש הוב ןמיס ,ףדה שארב ינש הגומב + 5 | .חנ ,בנ .במ ,אמ ,מ ,גל .דכ ,גכ .בב
 ןכ .אטשפ דחב 'חָּבְזִמַה איס +. 5 .ו"טד ,בנ ,טמ ,נמ ,אמ .חל .טכ .דכ .הי ,גי ,אי .ט ןכ .לוגס לֶזאָוְעַל

 .ויד .חנ .הנ ,גנ .בנ .אנ .חמ .המ .נמ .מ טל .גל א

 ישרפ
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 ודעַב ךֶּפַכְו ותאצ"דע שדקב רפכל ואבַּב דעומ לָהָאְּב | הָיָהְידאל
 8 -ינפלרשַא חכומה"לֶא אָצְיו :לארשי להק "לכ דַעְבּו ותיִּב ךַעְבּ

 תנרקדלע ןתו ריעעה םדִמּו רפה המ חלל ייִלָע רפַכְו הוה
 ופ ורָהְטְו םיִמָעְּפ עַבָש יִעְּבְצַאְּב םִה"מ ויִלָע הָוהְו :ביִבְס חֶּבִזמה
  לָהֶאתֶאְו שדפה"תֶא רַפַּכִמ הָלְכְו :לֶאְרְשי יִגְּב תֶאְמְטִמ ושדקְו
 גג "תֶא ןרָהֶא ךמֶסְו :יִחָה ריִעָשַהדתֶא בירקהו חפזִמהדתֶאְו דָעומ
 יִנָּב תנועדלָּכתֶא ויִלְע הָּדְותַהְו יחה יעשה שאר לע ודי יִתְש
 שאר-לע 'םתא ןַתְנְו םתאטחדלְכְל םֶהיִעשּפדלָּכדתֶאְו לֶאְרַשי
 ו "תֶא ויִלָע יעשה אשְנְו :הרבִדִמַה יִתִ שיִאדדיִּב חֶלָשְו ריִעָשַה

 - ואְבְּב ל רשא -- יִדְַבתֶא טשְפּו דעומ ל
 + שָבָלְו שודק םוקָמַּב םימכ וִרָשְּבתֶא ץחְרָו :םש םֶחיִנהְו שָדְהַה
 ודעּב ֶפְכְו = תלעדתֶאְ ףתלעחתַא הֶשַעְו אָצָיַו ויִדָנָבדתֶא

 <דך ד

 % תא חלשה :הָסְבְזּפַה ריטקו תאמה בלח תֶאְ :םַעַה ךעבו
 ןָכ"יִרֶַאְו םִיְמּב ורָשְּבתַא ץחרו ויִדנִּב סבְכָי לזאעל ריִעָשַה
 גז רָשֶא תאָפַחַה רעש | תֶאְו תאָטְַחְה רפ תאו :הָנָחְמַהְדלֶא אובְי
 ופרָשְו הנחל ץוחמדלַא איצוי שךפּב רפכל םֶמָּדדתֶא אָבּוה
 98 סּבכְי םֶתא ףרשהְו :םָשְרפדתֶאְו םֶרָשְּבדתֶאְו םֶתרָעדתֶא שָאָב
 9 הֶתַיַהְ :החְמַהלֶא אובי ןכ"ירַחֶאְו םיִמפ וִרָשְּבדתֶא ץֶחרֶו ויָדְנּב
 דתֶא .ונִַּת שְדחל רושָעֶּב יִעיִבְשַה שדה םלוע תקחְל םכלו
 :םֶכְכותְּב רגַה רָגהְו חֶרָוֶאִה ושַעָת אל :תכאלשהלפו םָביִתְשִפ
 ג פל םֶפיִתאַָה לכמ םכְתֶא רהטְל םֶכיִלפ רפי חוה םובדיל
 גג םֶכיִתְשְפנִתֶא םֶתיִנעְו םָכְל איה ןיִתְּבְש תב ּורָקְמִּמ הָוהְי
 פפ לדָיתֶא אָלַמָי רָשֶאְו ותא חשִמְידרָשַא ןהכה רֶפְכְו :םלוע תֶקִח
 98 "תֶא רֶפכְו :שֶדֶקה יִדְנַּב דָּבַה יִדְגְּבתֶא שָבָלְו ויִבְא תחת ןֶהַכל

 םיגהלה לַעְו רפי הָפזגַקְתַאְו דעומ לָהֶאדתַאְו שדה שדקמ
 % רָפְכְל םלוע תַכִחְל םֶכְל תאּודהְתִיהְו :רפַכְי לָהְּפַה םעְדלָּבדלַעְו

 טי ,חי ,זי ,גי ,אי ןכ .הנוגנ אלבו ףקמ -לַע איט < 5 = .גיד .בל .חי .ט ןכ .'קו 'תכ ויָדָי א"סב :יק וודי <.

 .'ח קוספ ליעל ןייע :לוגס לֶזאְזעַל א"ס +5 י"ד ,זיד ,ויד ,גיד .א'ד ,גנמ ,במ ,אמ ,חל .בל .אל .ל .טכ .בכ

 .יט גיכ תושארב ןייע :חתפ ףטח םֶכְבּותְּב א"ס <. 5 יד 'ו תישארב ןייע :אדח הלמ ןכִיִרָמַאְו א"ס + +
 איר ויד ד ,היד גיד ,בג .מ הל .דל .בל ,אל ,טכ ,נכ .טי ,חי ,אי ןכ .ףקמ אלבו חנומ יִּכ א"ס + 0

 .ש"ח ,רדיינק י'כ 'ו ןכו .לע יאחנדטל ,יאברעמל ןכ +. ₪  .ת"יד .ז"יד .זיטד
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 הָוהְי הָוצ ראפ שעפ הָנֶשּפ תָקא םתאטה"לכִמ לֶאְרְשי נבלע
 !השמדתא

 5 דלָּכ לֶאְוינָּבְדלֶאְו ןרהאדלֶא רָּבד :רמאְל השמדלַא הָוהְי רבדיו ?
 :רמאל הָוהְי הָוצרָשֶא רָבְּדִה הֶו םֶהיִלַא ּתרַמָאְו לאְרְשִי יִנְב

 הנחמּב ועדוא בשכדוא רוש טחשו רָשֶא לֶאְרְשַי תיִבַמ שיא שיא 3
 ואיִבָה אֶל דעומ לָהֶא חַתַפדלֶאְו :הֶנְחְמַל ץוחמ טחְשי רשֶא וא +

 אוהה שיִאָל בָשֶחָי םִד הָוהְי ןֶכְשִמ יִָּפל הָוהיל ןְּבְרִה ביִרקהְל
 ינְּב ואיבְי שא ןעמל :ימע בֶרְקִמ אוהה שיִאָה תֶרְכְנו ּפש םָּה 5

 םָאיִבְהְו הרשה :ינפִילע םיִחְבְו םה רֶשֶא םהיחבְודתֶא לארי
 הָוהיל םיִמְלְש חב ובו ןקכה"לֶא דָעְומ לָהֶא חַתָפלֶא הוהיל
 דעומ לֶהֶא חַתָּפ הָוהְי חבומְ"לע םדההתא ןהכה קר :םֶתוא
 םֶהיִחְבְזִתֶא דש יחְּבְוידאְלְו :הָוהיל חָחיִנ חיִרָל בלחה ריִטְקהְ
 םֶהְק תאָודהְיהְת םלש תֶּקִח םֶהיִרְחֶא םיִנ םה רשא םריעשל
 -רַשַא רָגהְִמְו לאְרשי תיּבמ שיא שיא רמאת םֶהְלַאְו :םֶתרְדְל
 אל דעומ לֶהֶא הַתָּפלֶאְו :הבזחוא הלע הָלָעיִדרֶשַא םֶכותָב רוני

 שיא שיאו זוימעמ אוהה שיאה תֶרְכִ הָוהיל ותא תושעל ּוָאיִבְ
 תתנו םדְדלָּכ לָכאי רָשֶא םֶכּותְּב רה רַגַהְהִמו לַאְרְשְי תיִּבִמ
 שָפָנ יִכ :הָמַע ברקמ הָתא יִתרְכִהְו םֶדהדתֶא תֶלְכאָה שָפְּכ יִנָּ
 -לע רָּפַכְל חָּבִמַהד לע 'םֶכְל יָתַתִנ יִנָאְו אוה םדַּכ רָשֶּבַה
 נפל יתְרמא ןּפד לע ּורְפכְי שפנכ אּוְה םֶדהְדיִכ םֶכיִתְשְפִנ
 דאל םֶכְכופַּב נה ךָגהְו םָּד לכאְתחאל םָּכִמ שָפְנילְּכ לאְרְש

 רֶשֶא םֶבּוְּב רָגה רגהְִמּו לַאְרֶשָי ינְּבִמ שיא שיִאְו :םֶּד לכא) 3
 :רַפְעָּב ּוהָפְכְו ומּדְדתֶא ךפֶשְו לָכִאְי רשא ףועדוא הָיח די דּוצי

 "לָּכ םֶּד לארי ינבל רַמִאְו אוה לשָפְנְב ומִּד רָשְּבְדִלָּכ שָפְניּכ 4
 :תַרָכִ ויִלְכָאהַלְּכ אוה ומִד רָשְּבְדְלְּכ שפָנ יִּכ ולכאת אָל רֶָשְּב
 יִלְנְּב סָּבַכְו רגב חָרְאָּב הּפִרְטּו הֶלְבְנ לכאה רֶטַא שָפְנילָכְו

 ב =

6 ₪0 

0 - 

1 = 

 במ .אמ .טל .ול ,גי ןכו ,חתפ טַמֶש יללהב +. 5 .'י 'ו תומש ןויע :שגד אלב דמלה רמאל א'ס < תי

 .בכ ,זט .גי ,אי ןכ .הנוגנ אלבו ףקמב -רֶשֶא א"ס + 5 | .ייד ,זיד .היד ,איד ,ונ ,הנ ,גנ ,אנ ,חמ ,המ ,גמ

 ,טי ,ךי .בי .ט ןכ .רסח םֶתִא א'פ + 5 | .זייד ,ז"טד ,ז'ד ,ויד ,גיד ,המ ,במ ,אמ ,מ הל יגליוחל .םל הב
 ,םֶכָבּותָּב א"ס + +. 8, 10 מ ןכו ,םדה-ןמ וחירי שמוחב + 6  .ג'ד ביד ,במ ,מ חל .ול בל אל :טכ ;גכ

 זי גוט .ט ןכ ,הניגנ אלבו ףקמב דיְּכ א"ס +. 11 .ב"ו קוספ ןמקל ןייע :ס"ת ,ע"ת .י"ת ,א"ת ,רד"נק י"כ יב ןכ
 יט ג"כ תושארב ןייע :חתפ ףטח סֶכְבּותְב א"ס +. .יק איה +. .ו"ד ,ג'ד .בנ ,במ ,אמ הל;הל-בל, .םכ/טי
 .'ק איָה + + .ב"י קוספ ןויע :ם'ת ,ע"ת ,י"ת ,א"ת ,ש"ח .רדינק י"כ יב ןכ .םֶכְכּותְּב א"ס < ₪
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 5 אֶל ּוְרָשְבו סָּבַכְו אָל םָאְו :רהֶטְו בְרְעְִַע אָמְטְו םימּכ ץחרו
 :וניע אָשְנְו ץחרי
 ח; םהלא ּתרמְאְו לאָרְשִייְּבְלֶא רּכּד :רָמאָל השמדלֶא הָוהְיַרַבדָיַו 5

 3 אל ּהָּביֶּתְבְשְי רֶשֶא םִיְרְצְמץֶרֶא הָשעְמָּפ :םֶכיִהְלַא הוי נא
 ושעת אֶל הָמְש םֶכְתֶא איב ִנֶא רשא ןענכדֶץְרֶא השעמְכו ושעת
 4 ּוְרְמָשִּת יִתְקְחדתֶאְו ּוָשעִּת יִטּפשמתַא :וכלת אל םֶהיִתְקִחְבּו
 5 יִמְפשַמחתֶאְו יתְקָחתֶא םֶּתְרַמְשו :םֶכיִהְלִא הוה ינֶא םהְּב תֶכָלְל
 6 שיא :הָוחי יִֶא םֶהָּב יחָו םֶדֶאַה םָתא הָשַעָי רָשֶא
 :הָוהְי יִנַא הורע תּולנְל ּובְרְקִת אל ורְשְּב רֶאְשדלָּכְלֶא שיא

 ז אֶל איה ָךְמִא הָלִגְת אל ךִמִא תורעו יְבֶא תורע
 8 תוְרָע הָלְנִת אק יָבָא" תשא תורע :הָתְורִע הָלִנִ
 9 ףמַאחתב וא ףיבָאדתב ְּתותַא תוְרע :אוה ךיִבָא
 גס תור :ןתורע הָלִנְת אל ץּוח תָדָלומ א תיב תָדְלומ
 :הגְה תור יכ ןֶתְורָע הָלנִת אֶל ףתּבדתב וא נתב

 גג אל אוה ּדַתוחֶא ךיִבָא תֶדְלומ יִבָא תשא"תב תורָע
 לכ

 ו "הלנת אל ףיֶבָאדתוחא תורע :הָקורע הָלִנְ
 וג הָלְנִת אל ָךמִאהתוחא תורע :אוק ךִיִבָא ראש
 4 "לֶא הָלנִת אל ךיִבָאיִחֶא תורע :אוק ָךְמִא ראְשיכ
 5 הָלִנְת אל ָּךְתְלּכ תוְרְ אוק ָּךֶתֶרד ברקת אָל תָשֶא
 6 "תֶשֶא תוְרָע :הָתְורָע הָלִנִת אל אוה ְגִּב תשא
 וז הָשא תורע :אּוה ףיָחֶא תוְרע הָלִנִת אֶל יִחֶא
 תוְלִנְל חפת אָל הָּתְבִתַבדתֶאְו הָנְּבדתַבִִתֶא הָלִנִת אֶל הָּתְבּו

 8 ררצל חַקִת אל הָתחַאלֶא הָשאְו אה הָמַו הנה הָרֶאְש התור
 9 אָל הָתֶאְמְמ תִנִּב הָשִאדלֶאְו :ָהייחְּב ָהיִלָע הָתְורָע תָלנְל
 גט ערול ּךְּתְבְכַש ןתתהאל ףתימע תֶשָאהלַאְו :ּהָתְורָע תוֶלנל בֶרְקַת
 גו "תֶא לַלַחְת אָלְו ךְלְמל ריכעהל ןּתִתדאְל עמו :ָבְ"הֶאְמְטְל
 .דכ .בי ןכ .'קו 'תכ איה א'סב :'ק איַה < |." 'ו תומש ןויע :שגד אלב דמלה רמאל אס < + זי

 .בל .אל .ל .טכ .דכ טי \ט ןכ :רסח ףְתחַא א"ס <. 5 ,דכ ,גי ,בי ןכ ,יקו 'תכ איַה א'סב :'ק איה < 5

 ,םי ,זמ ,בי ,ט ןכ ,רסח ְּתחַא א"ס +. 11 .א'ד ,אל .בכ ןכ ץמק תִֶיְּב א"ס +9 .י"ד ,זיד ,ו"ד ,ג'ד ,אמ ,חל

 ,ראשדוִּב א"ס 5 .בל ,גי .בי ןכ ,'קו יתכ איה א"סב :ונ ןכ .'ק איה +. 11 .גיד ,אמ חל .דל .בל ,טכ ,דכ

 :יק איה +. 8  .בי ןכ ,יקו יתכ איָה א"סב :'ק איה +. 19 | ,ג"י קוספ ןייע :ר"ת .ס"ת .ע"ת ,רד"נק י"כ: יד ןכ

 :יק אוָה + 1+ | .ר"ת ,ס"ת ,ע"ת .י"ת .ש"ח ,חל .טכ ןכ .-לֶאְו א'ם + 4 .בל .זט .בי ןכ ,'קו 'תכ איִה א"סב
 .ושס .אי ,ט ןכ .ןטק ףקז חנומ ּףֶתיִמַע א"ס זמ 20 ,יק אוָה < + 15, 1617  .ב"ד ,דכ ביל ןכ .יקו יתכ איה א"סב

 .ח"וד .זזוד .זיטד .ו'ד .ז'ד היד ,גיד .גנ .טמ ,המ ,גמ .מ .חל .בל .טכ .דכ ,גכ .טי ,חי



 איטודז 99--אזא 9 ארקיו 14

 הָבַעוִּת הָשא יִבָּכַשִמ בָּכִשִת אל רֶכְזתֶאְו :הָוהָי ינַא ךיָהלֶא םש ל
 -אְל הָשאְו הָבהֶאְמְטְל ָךּתְבְכִש ן ןתְתדאל הָמָהְּבלָבְב :אוה 3
 הָלֶא"לְכְּב ואָמז ת"א :אוה לָבִּת העברל הָמהְב ינפל דמעָת 4
 אָמָמִּתַו :םֶכיִנְּפִמ חֶלשִמ יִנָאְרַשֶא םיוגה ּואָמְטִנ הֶלֶאדלְכב יִכ 5
 םִּתְרַמְשּו :ָּהיִבְשידתֶא ץֶרָאָה אקו ָהיִלָע הנע דֶקּפֶאְו ץֶרֶאַה <

 הָלֶאְה תָבשִּתִה לָּכִמ שעַת אָלְו יְִּפְשמדתֶאְ ית םּתא
 ּושע לאה תַבַעוִתההלָּכְדתֶא יִּכ :םֶכְכיִתְּב רגה רֶגהְו הָרֶזאָק לז
 ץֶרָאָה איקמ"אלו ץֶרֶאַה אָמְמתַו םכינפל רַשֶא ץֶרָאָהְדיִשְנַא 5
 -לָּכיִּכ יסקינפל רשַא יוגההתַא האק רשאפ דֶתא םֶכאְמְַּב םֶכָתֶא 9

 בֶרָקִמ תשעה תושָפּנה ּותְרְכִּנו הָלֶאְה תבעותה לָּכִמ השעי רָשֶא
 רשא תבפותה תוקחמ תושעיּתלבל יתרמשִמהתֶא םֶּתְרַמְשּו :םמַע
 :םֶכיִהְלֶא הוהי יִנֶא םֶהָּב ואָמַמְת אלו םִכי נפל ושענ

 ישרפ לֶאְרְשינּב תָהְע"לֶכְְלֶא רפד :רמאל השמ"לא הוה רכדינ ?' ₪
 שיא :םֶכיִהְלֶא הָוהְ יִנַא שודק יּכ ּווהּת םישדק םֶהְלֶא תְרַמָאְו 3
 -לַא :םֶכיִהְלֶא הוה יִנֶא ורמשת יִתתְּבַשתֶאו ּואְרְיּת יִבָאְו וָמִא +

 הָוהו נא םכְל ושעת אל הפפמ להלאו םלי לאהד לא לנפת
 ;ּוהָחְּבְזִת םכנצרל הוהיל םיִמְלְש חבו חבות יִכְו :םֶכיִהְלָא 5
 שָאְּב ישילשה םויחדע התנה תַרַחַמִמּו לָבֶאְ םֶכָחְב םוָיְּב 6
 :הָצְרִי אל אּוה לונַפ ישילשה םויּב לָבֶאְ לָכָאַה םֶתְו :ףִרָשי 7
 שפנה הָתְרְכִנו ללה הָוהְי שְדְקדתֶא יִפ אשי ונע ריִלְכְאְו 5
 תֶאְּפ הָלַכְ אל םֶכְצְרא ריִצקתַא םֶכְרְצְקְב :הימעמ אוהה 9
 טרפו לֶלּעָת אל ףמרכו וקלה אל ריצה מ טקלו רצְקל ּףרֶש גס

 אל :םכיקלא החי ינא םסא בועה גלו יקל טקְלִת אל ךמְּכ
 - עֶכשתְאלו :ּותיִמַעְב שיא + קשה ו ועהקת"אל ובנְגִת 9

 שה ם כ

 ל בל זז יט ג"כ תישארב ןויע :חתפ ףטה םֶכְכתַּב איס < 5 2 קוספ ל ןייע :רית .ס"ת .ע"ת
 ומלשורו .יללהב ןכ + 99 / .סופדה תואחסונ לכבו י"כ םירפס לכב ערלמ ןכ +. 8 .אל ןכ ,יקו 'תכ הָלאָה א"סב
 .חי ,בי ,ט ןכ .רפח תֶקְחִמ איס < 9 במ ,מ חל ול .בל אל .טכ .דב טי ,חי .ט ןכו .רסח תשַָפְּנה
 .ש"ח יקו 'תכ ןכ .ןֶתְּב ריבס < 0 ,הל-הל-בל-,אל .דכ הכי מ
 םיישכ ינבכ אולה :םידרפסה גהנמכ יכ קוספ דע 'ב קוספ יכ ןמיס לאקזחיב ילא 'ה רבד יהיו הדטפה +. טי
 .י ו תומש ןייע :שגד אלב דמלה 0 א"ס +. + .םיזנכשאה גהנמכ ו"ט קוספ דע 'ז קוספ יט ןטיס סומעב
 חנ ,אמ .מ הל .גל .בל טכ .דכ ,גכ ,בכ ,טי ,זי .זט ,גי ,אי .ןכ ,הנוגנ אלבו ףקמ מָאְו איס +
 חנ .ונ .במ ,אמ .חל ול .בל .אל .טכ .דכ ,טי ,חי זי .זט ,אי רובתב ןכ + 5 .חייד .זייד .ןיטד
 .דכ ,בי ןכ ,יקו יתכ איַהַה איפב :'ק איַהַה < % .הניגנ אלבו ףקמ -יִּכ טועימב :טייד .ח"יד .זייד ,זיטד ,ויד
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 15 םישדק אא 8

 8 קשעתדאל ּ:הְוהְי נא ּףיָקלֶא םשדתא תְללח| רקָשל יִמָשְב
 4 דאָל :רֶקְּבִידַע ךְתִא ריִכָש תל ןילַתדאל לּזנִת אלו ּךעְרְדתא
 יִנַא ּךיָהְלֶאַמ ְתאַרְיו לשָכַמ ןֶּתַת אל רוע יִנָפְלו שרֶח לֶלְְת

 : יִנָפרּדהַת אְלְו לדְייִנֶּפ אשתדאל ָפְשמְּב לע ושפת"אל הו
 8 דַמָעַת אֶל ְיִמְּב ליכר ךלתהאל :ּךִתימַע טּפשּת קֶדָצְּב לּודנ
 וז היכות חכוה ּךבְבְלּב ּףיַחְאדתֶא אָנשתהאל :הָוהְי יִנֶא ךץר םדדלע
 ו יִנָבתֶא רטתחאְלְו םקתחאל :אָשִח ויִלָע אָשִתאְלו ךַתיִמַעתֶא
 19 קמה ּורמשת יִתַפַחְדתֶא :הֶוחְי יִנִא ₪ הלו תְבַהֶאְ ₪

 90 אוהו ער -תֶבְכש הָשֶאהַתֶא ב5פשידיכ שיאו 2 הלא אֶל

 הליןפנ אֶל הָשפָ א הָתְלפִנ אל הדְפַהְו שיאל תפְַחְנ הֶחְש
 גג הוהיל למָשֶאהתֶא איִבַהְו :הֶשָפְח אָליִּכ ותְמּוו אל הָיִהְת תַרָפִּ
 ₪ םָשֶאָק ליִאְּב ןח ויִלָע רֶפַכְו :םֶשֶא ליִא דקומ לָהֶא חַתָּפדלֶא
 רשא יתאְטחְמ ול חלפו אָמָח רַשַא ומאָטחדלַע הָוהָי יִנָפְל
 :אָטְח
 ₪ ותְלְרע םתלרעו לָפאְמ ץע"לּכ םתעטְנו ץֶרֶאָקְלא יאְבְסיִכְ
 א הָנָשְבּו :לָכאְא אק םיקרע םכל הי םינש שלש ווְרפדתא
 5 תשימחֶה הָנָשַבּו :הוהיל םילולה שדק ּוירפדלָּכ הָיְהָי תַעיִברַה
 5 אל :םכיַהְלֶא הָוהְי יִנָא וִתָאּוְבִּת םֶכְל ףיסוהל ויִרָפִתֶא ּולְכאת
 2 םכשאר תֶאּפ ופקַת אל :ּונְנשת אלו ּושָחְנִת אל םּדַהְדלַע ולכאת
 8 םֶכְרַשְבְּב נתת אל שפל טְרָשו :ףנקז תאָּפ תֶא תיִחָשַת אלו
 9 ִּּתְּבתא לֶלַחַתלא :חָוהְי יִנא םֶכְּב נתת אל עפפק תֶבָחְכ

 א יִתְתַּכַשהתַא :הָאז ץֶרָאָ האלו ץֶראה הנזת"אלו הָתונוחְ
 ג "לֶאְו תבאָהדלֶא ּונְפִתִלַא :הָוהי יִנֶא ואָריִּת יִשְּדַקִמּו ורמשּת
 ₪ יִנפְמ :םֶביִהְלֶא הָוהְי יִנָא םֶהְב הֶאְמַמְל ושקכִתִרלַא םיִנעְדיַה
 :הָוהְי ינַא ףיָהלֶאַמ םאְרְיו ןהז ינּפ ּתרדָהְו םּוקָת הָּביש

 ,בי אי ,ט ןכ .ַּמַעְּב א"ס+- 6 .י'ת ,ע"ת .שייח ,גכ ,בי ,אי ,ט ןכ .'קו יתכ -אלו א"סב :ןילתדאלָו ריבס +. 3
 אמ חל .בל אל ,גכ .זט .בי ןכ ,אלָו איפ +. 15 .סית ,ע'ת ,י'ת ,א'ת שיח .טמ .חל .ול .טכ .טי ,די
 ןכ ,הנטק אשילת 'שיָאְו א"ס <. .ס"ת .עי'ת ,ש"ח ,רד"נק י"כ 'ג ןכ . ּףְרָשְו א'ס + 19  .י"כ י"ת ,א"ת ,י"כ ש"ח

 ,דכ טי ,בי ןכ .יקו יתכ איִהְו איסב :יק איִהְו = 5 .אמ ,חל .ול .בל ,אל .ל .טכ .דכ .נכ ,טי .זט ,אי
 ,ינינת דוי אלמו אמדק דוי רסח תיִשָמָחַה א'ס :ינינת דוי רסחו אמדק דוו אלמ ימלשורי ןכ + 5 .איד ,אמ ,בל
 .בל .טי ןכ .ץמק עקעק איס <. 5  .איד ,בל ,גכ .בי .ט ןכו .אלמד אלמ ימלשורוב :טייד .ייד .חל ,אל ןכ
 .ה"כ קוספ ליעל ןייע :ס"ת .ע"ת .אמ .בל ןכ .םֶביָהלֶא הוהי אס +. 8 ביד ,מ .רל
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 'םָכמ חַרוָאְכוותא ּונִת אל םֶכְצְרִאּכ רֶו דא רוני 7
 םֶתיִיַה םיִרְדיִכ ךומּכ ול ֶּבַהֶאְו םֶכְפִא רָגהורגה םכְל הָיהְ

 הִמִּב טפשמפ לֶוָע ושעתדאל םֶכיִהְלַא הָוהְי נא םִיָרְצמ ץֶרָאְּב 5
 קַדַצ ןיקו קדַצ תפיא קדַציִנָבַא קדצ ינזאַמ :הֶרּושְמבּו לקשמב <

 :םֶיָרַצִמ ץרֶאמ םֶכְתֶא יתאצוה"רַשֶא םֶקיִהְלַא הָוהְי יִנָא םֶכְל הָיִהָי
 יִנֶא םקא םֶתישעו יִטֶפָשמדלֶּכהתֶאְו יִתְקָחלָּכדתֶא םֶּתְרַמְשו לז

 הָוהְ
 שיא שיא רמאת לאְרְשי ןנְּבִדלֶאְו רמאָל השמ"לַא הָוהְו רדיו
 ךלמל ץרזמ ןתו רָשא לארשיב רנה רגהךמו לאְרְשי יִנָבִמ

 שיִאְּב ינָפתַא ןפא ינו באב והָמְגְרי ץֶרָאְה םע תמו תּמ א
 אממ ןעמל ךלמל ןתָנ וערזמ יִּכ מע בקמ ותא יִּתְרְכִהְו אוהה

 םע 'למילעי םֶלָעַה םִאְו :ישדק םשדתא לֶלַחְלּו יִשְדְקִמְתֶא +
 יתְלְבְל ךְלְמל ועְרומ יִּתַתְּב אוהה שיִאָהְְומ םֶהיִניעְדתֶא ץֶראָ

 יתרה וּתְחַּפְשְמְבּו אוהד שיִאְּב ינפדתַא יא יתמשו :ותא תיִמָה 5
 :םמע ברקמ ךְלֶמה יִרָחֶא תנול ויִרְחֶא םיִנוהדלְּכ | תֶאְו ותא

 םהיִרָחֶא תל םיִנשּדַיִהדלֶאְו תבאָהדלֶא הָנְפִת רָשֶא שפנה <
 םתשוקְתִהְו :ומע ברק ותא יתרכהְו אוהה שָפָנּכ יִנּפדתֶא יִתַתנ 7

 יִתְקָחתֶא םֶּתְרַמְשו :םֶכיִהְלֶא הָוהָי נא  יִכ םישדק םֶתיִיְְו
 ללקי רשא שיא שיִא"יּכ :םֶכָשדִקְמ הָוהְי ינָא םֶתא םֶתישעו 9
 שיאו וב וימד ללק ָּמִאְו ויָבָא תמו תומ וּמָאתֶאְו ויִבָאדתֶא 0

 לכ ביי תמּוידתומ והער תַשָאתֶא ףָאְנִי רֶשִא שיא תשֶאְדתֶא ףאָני רָשֶא

 ויָבָא תורע ויִבָא תַשָאתֶא בָּכָשַי רָשֶא שיאו :תפְאְיהְו ףֶאְה גו
 דתֶא בפשי רַשֶא שיאו :םֶּב םֶהיִמְּד םֶהיִנָש ּותְמּוידתומ הָלַג ופ

 רשא שיאְו :םֶּב םקיִמד ישע לָבִּת םֶהיִנָש ָחְמ ומ יתָלַּכ 3
 ותָמּוי תומ םֶהיִנש ּושָע הבעות הא יִכְּכָשִמ 'רֶכְזתֶא בּכְשִי

 שָאָּב אוָה הָמִז הָמֶאתֶאְו הָשאתֶא חַקִי רֶשֶא שיִאְו :םָּב םהיִמְד +
 ןַתַי רשָא שיאו סֶכְכיִתְּב הָּמז הָיְהְתדאלְו ןִהְתַאְו ותא ּופְרְשי 5

 .חייה זייד .זיטד ,י"ד ,ז'ד ,ג"ד חל .דל .בל .אל .דכ .גכ טי .חי .זט ,אי .ט ןכ .אכרמ רּוְגָי א"ס + 3

 תומש ןייע :שגד אלב דמלה רמאל א'ס +1 +2 ר"ת ,סית ,ע"ת ,י'ת ,א'ת ש"ח ,רד"גק י"ב 'ב ןכ ,םֶכָּתַא א"ס < 8

 ןכ ,יקו 'תכ איִהַה א'סב :'ק איִהַה + 6 במ ,מ ,חל .בל ,בכ ,זט ,אי ןכ עובר יִכָאְו א"ם < 3 יו

 א"פ +. 10 | עת ,ש"ח ,רדיינק י"כ יד ןכ ,ינא שודק יכ א"ס +. ד ש"ח 'קו 'תכ ןבו ,ּהָתא ריבס + 6 .רל"הב

 איס + 14 ,ג'ד בלה סמו ןכ ,'קו 'תכ איה א"סב :'ק איה + 1+  .ר"ת,ס"ת,ע"ת,י"ת,רדיינק י"כיח חל ןכ .רָשֶאְו <

 .ימ ג"כ תושארב ןייע :התפ ףטח םֶכְכּותְּב
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 6 רָשִא הָשאְו :ּוגְרָהִת הָמהְּבַהתֶאְו תַמּוי תוָמ הָמַהְבַּב יִתְבְכָש
 -תֶאְו הָשאָקְדתֶא ּתְנְרֶהְו ּהָתא הָעְבְרְל הֶמַהְּבילָּכדלֶא בָרְקּת
 17 תב ותחַאדתֶא חַקידרֶשֶא שיִאְו :םֶּכ םֶהיִמּד ותַמּוי תומ הָמָהְּבַה

 דַסַח יתְוְרָעְתֶא הֶאְרִת איהְו הָתְוְרְעתֶא הָפְרְו ומַאדתב א ויְבָא
 8 שיאָז :אָשי .נַש הָלּג וְתחֶא תֶוְרְע םֶמַע יב יניעְל ּותָרְכִּנְו אוה
 הָרָעָה ּהָרְקְמִתֶא הָתְורְעְתֶא הָלִגְו הֶוְד הָשִאתֶא בָּכְשִירֶשֶא
 ופ תַורְַו :םמִע ברקמ םיִנש ותרְכְנו ָהיִמְד רוקמדתַא הָתְלִּג אול
 םִע הבעה וראשחתַא יִכ הָלנְת אל יִבָא תו ָךְמַא"תוחַא
 9 ּואָשִי םִאָמָח הָלִג ודד תוְרְע ותָרדתֶא בָּכָשַי רָשֶא שיִאָו ואש

 גג תורע אוה הדג ויִחֶא תשאחתַא חה רָשֶא שיאו :ּותְמְי םיִרירע
 ע יִָּפְשמ"לַפתֶאְו יִתקְחילָּכתֶא םַתְרמְו יהי םיִריִרע הָלִג וחֶא
 םכְתֶא איכמ ינַא רשא ץֶרגַה סכְתֶא איקְתאָלְו תא םֶתיש
 חלש ינא"רשא יוגל תֶקְחּב וכלת אָלְו הב תֶבָשְל הֶּמש
 3 םֶּתִא םֶכְל רַמאָו :םֶּב ץֶקֶאְו ישָע הָלֶאדלָּכתֶא יִּכ םֶכיִנְפִמ
 תכנ ץרא התא תַשָרְל םכל הָננתֶא יִנֶאְו םֶתְמְדאתֶא שרית
 :םיִמעָהְִמ סֶכְתֶא ְּלּדְבַהרשֶא םֶכיִהְלַא הוה ינא שבו בָלָח
 ו רֶהְטַל אָמטַה ףועִַןיִבּו הֶאְמְטל הרהְטַה הָמהְּבַהְְיִּב לבה
 עא ילכְבּו ףועָבּו הָמַהְּבַּב םֶכיִתְשְפִנתֶא ּוצָכַשְתאְלְ
 5 שוק יכ םישדק יל םֶתָייהְו :אמטל םֶכְל יתְלִדְבְְדרֶשִא הָמְדאָה
 וז הָשַאהֶא שיאו :יק תויחל םיִמַעָהְִמ םֶכְתֶא לַדְבַאְו הוי נא
 םֶהיִמְד םֶתא ּומגר ֶבָאְּב ותמוי תומ יעדי וא בוא םֶהָּב היחידי
 | :םָּב

 5 אכ םַהָלֶא ּתְרַמָאְו ןְרַהְא יְִּב םיִנַהְּכהִדְלֶא רֶָמָא השמחלא הָוהְי רָמאַינ ישרפ
 2 ָמָאְל וילא ברמה ורָאשלדםָא יִּכ זויִמעְּב אָמָטְיאְל שָפְנְל
 3 ויִלא הכורקה הֶלּותְּבַה ּותחֶאְלְו ויחֶאְלּו יּפְבְלּו ִנְבְלו ויבָאְלּ

 + ּולחָהְל ויִמְּב לַעַב אָמְטי אֶל :אָמְטי הל שיִאְל הָתְיִקאל רָשֶא

 :טמ .גמ .במ .מ ול גל .בל .אל ,טכ .דכ ,גכ .בכ טי .חי ,זט ,גי ,בי ,אי ,אא ןכו .ףקמ אלבו חכומבןכ +. וז
 ,א'ד .הנ ,גנ ,אנ .חמ ,המ .אמ ,טל ,חל .דל .זי די .ט ןכ .הנוגנ אלבו ףקמב -וא אס :ויד ,חנ ,ונ ,בג
 ,סית .י"ת .בג חל .בל .אל ,נכ .די בי ,אי .ט ןכ .התֶאְו א"ס +. 18  .ט"יד ,ח"וד זייד ,ז"טד ,י'ד .זיד ,היד ,גיד

 .בל ..אל טי .חי .ט ןכ .אכרמ אמדק תּוחֶא תֶוְרַעְו א'פבו ,אמ ,ול .ב אי ןכ .התוחַא תֶוְרַעַו א"ס +- 9

 .ר"ת .ם"ת ,ע"ת ,א"ת ,שית ,ש"ח ,אי ןכ ,םָיּוגַה א"ס +. ₪ ,ג'ד םרכנב ןכ ,'קו 'תב איה א"סב :'ק איִה <.

 ,א'ל קוספ דע ויט קוספ דיס ןטיס לאקזהיב םיולה םינהכהו הרטפה < + אב
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 אל םֶרָשְבִּו וחַלְִי אל םֶנְקַז תאְפו םשארְב הָחְרְק הָחרְקיאְל 5
 םָהיִהַקֶא םש ו אלו םֶהיִהְלאַל ויהי םישדק :תָטְרָש וטרשי <

 שדק"יכ וחקי 8 השיאמ השור הָשאְ וחי אל ה הנ
 שדה ביִרקִמ אּוה דָהלֶא םֶהְלְתֶאיִ ותשדקו :ויקלאל אּוה 8
 לח יכ ןהפ שיא בו :םֶכשדְקְמ הוה יא שודק יִּכ ךלדהְיהְ

 :ףְרָשַת שָאְּכ תֶלְלַחְמ איה ָהיִבָאדתֶא תונזל
 הָחָשמַה ןמש \ושארדלע קצוידרָטֶא ויחֶאמ לודגה |הצהְו | 9

 ויִדְנְבּו עְרֶפי אל ושארדתֶא םיִדְנְּבִהדִתֶא שָּבְלְל ודידתֶא אלו
 :אָמְטי אל מאל ויִבָאְל אָבְי אל תַמ תֶשָפְנ לכ לע :םרפי אל גג
 ןמש רז יכ ויהלָא שדְקמ תַא לֶלַחָ אל אָצִ אל שדקמהךןמו 19

 המלא :חקי הילּותבב הא אול :הוהי יא ויל ויחלַא תחשמ
 ויִמעְמ הָלּותְּבִדמִא יִכ חי אל הֶלֶאתֶא הֶנו הָלְלֶחַו הָשּורְ

 :ושדקמ הָוהְי יִנָא יִכ ויָמַעְּב וערז לֶלַחידאְלְו :הָשא חקי 5
 רמאל ןרהאז 0 רבּד :רמאל השמחלֶא הָוהְי רָבדִיו /

 םָהְל ביִרְהַהְל בקי אל םומ וב היה שא םמרדל לערומ שיא
 חּפּפ וא רע שיא בָרְקִי אל םּומ יִּבדרָשַא שיִאדלָּכ יִּכ זויקְלֶא 8
 :דָי רֶבָש וא לג | רָבָש ּוָב הָיִהְידרַשַא שיא וא :ַעּורָש וא םֶרָח וא 9

 ישא חורמ וא תפל יִאבַרְנ ו וכ לָלְבְת יא קדוא ןבנְא ₪
 תֶא ביִרְקַהְל שגי אֶל ןהכה ןֶרָהַא עדזמ םומ יָּבדרֶשֶא שיאדלְּכ גו
 םֶחְל :ביִרְקַהְל שי אֶל ויָקלֶא םֶחְל תא וב םּומ הָוהי ישא ל
 תָכרֶפַהלֶא ךא :לכאי םישְדְקהְךמו םישדקה ישדקמ ויָקְלֶא 3

 יִשְַּקמִדתֶא לֶלַחְי אלְ וב םּומדיִכ שני אֶל הבלמהמלאה אבי אל
 ללא ויִנְּבדלֶאְו ןר רַהֶאלא השמ רָפדִיַו :םשדקמ הָוהְי ינָא יִק א

 :לֶאְרְי

 ףקמב ןכ < 5  .חנ ,גמ .דל .גל .בכ .גי ןכ .דבל ןטק ףקזב יִּתְשצַקְו א"ס +. 5 = .'ק ּוחְרְקָי ,יתכ הָחְרְקַי +. 5

 ,גנ בג אג .טמ המ .המ .גמ .מ טל ,חל דל גל בל ל .דכ ,בכ ,חי הי .גי ,ט ,הניגנ אלבו
 .י'ד .זיד .איד .במ ,אמ .ול .אל .טכ ,גכ ,טי ,זי .זט ,בי ,אי ןכ ,רובת יִּב איפ :ויד ,ה'ד ,ג'ד ,חנ ,ונ ,הנ
 ,גי ,בי אי ,ט .א .הלודג אשילת רֶזָג ןכ + 15 = .אל ןכו ,איעג דרֶָשֶא וחיריב +. 10 .ט"יד ,ח'יד .ז"וד ,זיטד
 ,חנ .ונ ,הנ .גנ .בנ אנ .טמ .חמ ,המ ,גמ ,מ .טל .חל ,דל ,גל ,בל אל :טכ ,דכ .גכ ,בכ .חי .זי זט
 איסו +. .טייד ,היד,במ ,אמ ,ול .טי ןכ .הנטק אשילת רֶזג טועימב :ח"יד .ז"יד ,ז"טד ,י'ד ,זיד ,ו"ד ,ג"ד ,א'ד

 ,ףקמ אלבו חכומ יִּב א"ס + .'י 'ו תומש ןייע :שגד אלב דמלה רמאל איס +. 36 .'ו ט"כ תומש ןויע : :לוגס רֶזָ

 .ז"יד .זיטד .ה'ד ,חנ .בל ,אל ,טכ ,טי ,חי זט ,אי .ט ,א ןכ
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 בב ּורְגו וינְּבהלֶאְו ןרֶהאדלַא .רָכּד :רמאל הָשמלָא הֶוהָי רד

 םָה רֶשֶא ישדק םַשדתֶא יִלְלִחְי אָלְו לאְרְשודְיִנְב ישדקמ
 ו דרָשַא  שיאילּקכ םֶפִתְדְל םֶהְלֶא רֶמָא :הְוהְי יא יל םישדקמ
 לאְרְשודינב שיק רשֶא םישְדְקִהְדלֶא םכְערַהלָּכִמ בֶרְק
 :הָוהְי ינַא יִנָפְלִמ אוָהַה שָפָוה הָּתְרְכְִו וילע יִתָאְמְמו הוהיל
 \ דע לכאי אל םישָדָקּ בז וא עּורָצ אּוהְ ןרָהֶא ערזמ שיא שיא
 ינממ אָצְּתְדִרֶשַא שיא וא שפנ"אממלָכְב עננהְו רקטי רַשֶא

 וא ולדאָמְמי רשא ץֶרָש"לֶכְב פע רשא שיאדוא :ערֶזתבְכָש
 6 הֶאְמְטְו ובדעָנת רַשֶא שָפְנ וְתֶאְמִט לֶכְל ולדאָמָמִי רשֶא םֶדְאְּב
 :םִיִמּב וְרָשְּב ץחְרדםא יִּכ םישְדקהדמ ילכא* אלְו בָרָעָהְ"דַע
 0 ז הלבנ :אוה ימחל יִּכ םישדקהדןמ לכאי רחאו רֶהָטו שָמָשה אָבּו
 9 יִתְרמשמחתַא ּורמַשְו :הָוהְי יִנַא הבהֶאמְמל לָכאי אל הָפְרַּו
 . :סשדקמ הי ינָא ּוהְלְלַחְ יִכ וב ּותָמּו אָמח רילע ואשידאלו
 1 ןהכו :שדק לכאיאל ריִכָשְו ןקכ בשות שדק לכאידאל רֶולָכו
 ולְכאי םַה תב דיל וָּב לָכאָי אּוה פס ןנִנְק שפג הָנקייּכ
 19 אל םישְדִקַה תַמּורְתְּב אוה ךֶ שיאל הָיהְת יִּכ ןהפ"תבו :ימחלב
 33 הבָשְו הל ןיא עַרָזְו הָשּורְנ הנמל היִהִת יפ"ןהכדתכו :לכאת
 לכאידאל הוילכו לכאת ָהיִבָא םֶחלַמ ָהיִרְִַנַכ ָהיִבָא תיבְדלֶא
 14 ןהכל ןתְנו וילע ותישמח ףסיו הָנְנְשִּכ שדק לכאייּ שיאו ּוּוָּב

 ( ומיְִרַָא תא לר יישא וללחו אלו :טדקה"תא
 וי יא יכ םהישדקדתא םֶלְכָאְּב הָמְשא ןע םֶתוא ואישחו :הָוחיִל
 ..1םָשדַקְמ הָוהְ
 1 לֶאְו וינָּבִלֶאְו ןרהאדלֶא רפד :רֶמאְל השמדלָא הָוהְי רד ם

 ךןמּו לֶאְרְשַי תיִכמ שיא שיא םֶהְלֶא פרמָאְו לארשו נבל
 םֶתובְדְנלֶכְלּו םֶהיִרְדְלָכְל נכה בירקנ רשא לארֶשיִּב "גה

 איס +? | .ו 'ו תומש ןייע :שגד אלב דמלה רמאל א"ס +. 1 = .ז"י קוספב אלו רדס ןאכ שי א'סב +. + בפ
 ,אי ןכ .ףקמ אלבו חגוט אָמְט א"ס <. +  .יק איִהַה < 5  .במ ,אמ ,בכ ,טי ,בי ןכ :הניגנ אלבו ףקמ -רָשֶא
 ןכ דל ליכ +.  .גיד ,איד .במ ,ול .דל ,בכ ,זי ןכ .ףקמ אלבו ךפהמ וא איס +. 5 י"ד .זיד ל זי זט
 .ב"ד ,טי ,בי ןכ .ָהיִרּועְכְּב איס +. 8 .ביד ,בל .דכ ןכ ,יקו יתכ איִה א"סב :'ק איָה +. 15  .פ"ת ,ע"ת ,א"ת .ש"ח

 אלמ ּותיִשיִמָה איפב :במ ,מ ,חל ,דל ,טכ ,טי ,חי ,בי ןכו .,יונת דוי רפח ּותָשיִמְח ימלשורי ,יללהב ןכ ו+
 ,כי ,ןאי ןכ ,הנוגנ אלבו ףקמ -תֶא טועימב :שיח ,אל ,חי ןכ .תֶא תלמ אלב רָשָא איס + 5  ,בל ,דכ ןכ .אלמד
 א'ס +. 18 5 יז תוטש ןייע :שגד אלב דמלה רמאל א"פ +. 27 = יא קוספ לועל ןייע :רדס ןאכ ןיא א"סב +. וז
 .רית .סית ,ע"ת .ש"ח ,רד"נק י"כ ד"י .בי ןכ הָּגַה רגה

 ןכ+
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 םיִבָשָּכַּב רָקָּבַּב רֶכְז םיִמָּת םֶכְנַצְרְל :הָלעְל הָוהיִל ּוביִרְקְידרַשֶא 9
 הָיִהְי ןוצ ורל אלדיפ ובירקת אֶל םּומ ְּבדרָשַא לָּכ :םיִזעְבּו 9
 . וא רֶדָ ;"אָלַּפְל היל םיִמלָשדחבְז ביִרְקְייִּכ שיִאְ :םָכְל 51

 'תָרש ְּבדהְיהְי אל םמדלָּכ ןוצְרְל היה םיִמת ןאָצְב א רקְּבּב
 הָלֶא וביִרק לתְחאְל תַָפְלַי א בֶרָנ וא תלבוחוא ץורחחוא רובש וא

 ש הֶשְו רושו :הוהיל חבזמַהדלע םהמ ּוְּתְתִדאְל הָשַאְו הָוהיִל
 8 תּותָכְו דועַמּו :הָצְרִי אל רֶדְְל יתא הָשַעַּת הָבַדְג טלְ ָקְו 4
 אל רֶכִנָּב דָיִמּו :ּושָעַת אל םֶכְצְראְבְּו הוהיל ובירקת אל תורכי 5

 םֶּב םּומ םֶהָּב םֶתָחְשַמ י5ִ הָלְאלָבִמ םֶכיִהְלַא םֶז הכא וביִרקְ
 רמאל השמחלא הָוהְי רָבדיו :םכל ּוצְרִי - 56
 םזמ מא תַחּת םיִמָי תַעְבַש הָיָהְו דלי יִכ ועדוא בשֶכדוא רוש פז
 ותא השדוא רושו :הוהיל השא ןפְרְקְל הָצְרִי הָאְלָחָו יִניִמְשַה 5
 הָוהיל הָדותְדחַבַז ּוהְבְות"יִכְו :דֶחֶא םֶויּב ּוטָחְשת אל ונּבתֶאְו 9
 רקפדדע ּונָממ וריתותדאל לָכָאְי אוהה םּויַּכ :ּוחְבְזִת םֶכְנְצְרְל גט
 אָלְו :הָוהָי יִנַא םֶמא םֶתיִשעַו יִּתוַצְמ םּפרמשּו :הוהי נא ג
 הָוהְי נא לארשי יגָּב ךותָּב יִּתְשדְקִו ישדק םשתא ו

 םיקלאל םֶכל תחל םצִמ קרע ֶכְתַא איצומה :םֶכְקמ ₪
 :הָוהָי יִנָא

 תְרַמִאְו לֶאְרְשי 2% רַפּד :רָמאְל השמחלָא הָוהְי רּבדָיַו כ
 םַה הֶלֶא ש דק יארקמ םֶתא ִאְרְקִתְרֶשֶא הָוהְי ידעומ םָהָלַא

 ןּותְּבַש תכש שיבטק םויבו ו הֶָשַעִּת םיִמָי תֶשָש :ידעומ 3

 לָכַּב הָוהיִל אוה תֶבַש וו שעת אל | הָבאְלְמדלָּכ שדקדארקמ
 :םכיתבשומ

 :םֶדַעומְּב םֶתא ּואְרְקּתְדִרֶשִא שָדְק יִאְרְקִמ הָוהְי יִדְעְמ הָלַא +
 :הָוהיל חַסָּפ םיָברעִה ןיּפ שחל" רֶשָק הבא ןושארַה שדחכ 5
 םיִמָי תַעְבַש החיל תוצַמַה גה הָּוַה ה שדחל םוי רֶָשַע הָשמחְבי 6

 .בי .אי ןכ .הנומ אטשפ .הָיְַּי םיִמָּמ איס + 9  .ויד .גיד ,דכ .טי ,זי ,בי ןכ .ףקמ אלבו ריבת יִּכ איס <

 מ .חל ול דלאל ,ל .טכ .בכ .טי ,זי ,גי ,אי א ןכ ,הנוגנ אלבו הקמ דיִּכ איס 5 .חמ .במ ,ול ,אל .בכ
 .בכ חי ,אי ןכ .ףקט אלבו חנומ ָּא א"ס +. 5 .יי יו תומש ןייע :שגד אלב דמלה רמאל איפ <.6 .טמ .אמ
 וג .במ ,אמ .מ .ול .רל .דכ .נכ .בכ זמ .גי ,בי ,אי ןכ .ריבת אגרד ּוחָּבְזִת יִכָו א"ס < ,ויד .בל .אל

 יעית .שיח .רדינק י'כ יה ,בי ןכ ּוהָהְּבְזִמ איס .בל ,חי ,זי ןכ ,ריבת אכרמ ּוָחְּבְזִת יִכְו טועימב :איד

 איַה איסב :'ק איה +.5 = .יו 'ו תּומש ןויע :שגד אלב דמלה רמאל איפ + ג ,'ה ט"ו לועל ןויע :ם"ת
 .'ו קוספ ןייע :ר"ת .םית ,ע"ת ,שיח .חנ ,במ ,בל ןכ .םּוי רשע איפ +.5 דל .בל .דכ ,בי ןב .יקו 'תב
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 ז תֶכאָלְמ"לַכ םכְל הָיָה שדקדארקמ ןושארָה םויּכ :ולכאת תוצמ

 5 עיִבְשַהְְּבםיִמִיתַעְבְש הוהיִל הָשאסַתְבְרְקהְו :ּושעְת אל הדב
 ושעת אָל הָרבַע תֶכאָלְמדלָּכ שָדְקְאְרְקִמ
 גט תראו ילארשי ינְבלֶא רבּד :רמאל השמדלֶא הָוהְי רָּבַדָיַו פ

 -תֶא םֶּתְרַצְ סכל ןתנ יִנַא רָשֶא ץֶרָאְהְדלֶא ואבַתדיִכ םָהְלֶא
 11 חתֶא ףָיגהְו :] ןהכהדלֶא םָכְריִצְק תישאר רַמעְתֶא םֶתאָבַהְו הָריִצַ
 12 םֶתישעו :ןהפה ּונָפיִני תָבַשה תרחממ םכנוצרל היה ינָפל רַמָעָה
 ;היהיל הָלעְל ּותְנשדְֶּב םיִמָּת שָבּכ רַמַעָהדתֶא םֶכְפיִנָה םִויְּב

 18 ַחָחיִנ חיִר הוחיל הָשִא ןמשב הלול תֶלָס םיִנרֶשָע יִנַש לתֶחְנִמּו

 גו םֶצָעְדַעּולְכאָה אל לַמרְכְו ילו םַחְְו :ןיקה תעיִבר ן הָפְסִנְו
 םֶכיִתְרדְל םֶלוש תקִח םֶביִהְלֶא ןֶּבְרְקְתַא םאיִבַה דע הוה םויַה
 55 תֶרָחִמִמ םֶכָל םֶּתְרפְסו :םֶכיִתְבְשִמ לֶכְּב
 תַמיִמִּת תִתְּבַש עבש הָפּונְתַה רֶמָעתֶא םֶכָאיִבַה םוימ תָכַשַה
 16 םוי םישמח ּורֶפְסּת תַעיִבְשַה תָכשה תרָחַמִמ דע :הָניִיְהִת

 7 הָפּונְת םֶקָלוויִבְת םֶפיִתְבְשוְמִמ :הָוהיל הָשדח הָחְנִמ םַתְברְהְו
 :הָוהיִ םיִרּוכְּב הָניִפְאֶּת ץֶמֶח הָנייהֶּת הלב םיִנרֶשע יִנָש םיפש
 18 ֶָּב רֶפּו הָנָש יִנָּב םמיִמָּת םיִשְבָּכ תֶעְבַש םֶחְלַהְדלַע םָּתְברְקַהְ

 השא םיְִסְנוסֶתחְמּו החיל ה וי םינש םליאו דא רחב
 9 םיִשָבְכ ינשו תאטחל דַהֶא םיּעְריעש םֶתישַעְו :הָוהיל חָחיִנדַחיִר
 ג םיִרְכּבַה םֶחָל לע םֶתא ןקפה ףֶיגהְו :םיִמָלֶש חַבְול הָנָש יב
 :ןהפל .הָוהיל :יַהָי שדה םיִשָבָפ יִנָש"לע הָוהְי יִנֶפְל הָפּונְ
 עו תֶכאָלְמלָּכ סָכְל הָיְהְי שקדאַרְקִמ הוה םויה םֶצָעְּב םֶפאַרְקּו
 :םֶכיִתְרְדְל םֶכיִתְבָשוְמדלֶכְּב םלש תֶקִח ושעת אָל הָרְבַ
 ₪ ְרָצְהְּב ףךְרָש תאָּפ הָלַכְתִיאְל םֶכְצְרַא ריִצְקדתֶא םֶפְרְצְקְבְו
 הָהְי יִנָא םֶתא בפ רגלו יִנָעְל טֶקְלְת אָל ךְריִצְק טקָלְ
 :םֶכיהְלֶא
 4 רָמאְק לָאְרְִ ןּבדלֶא רכד :רֶמאְל השמדלֶא הָוהְי רפדוו
 וּכְסֶיְו א"ס .יק ּוּפְסנְו +- 5  .יי יו תומש ןייע :שגד אלב דמלה רמאל א"ס <.9  .ו"ט קוספב רדסה א"סב < 9
 ימלשורי ןכ +. וז  .טמ ,גמ חל .טכ ,גכ ,בכ .זי .גי ןכו .'קו 'תכ הבְסִנְו יללהב :גיד .בל בי ןכ .'קו 'תכ

 ֶכיִתְבְשִמִמ איסבו .אלמד אלמ םֶכיִתּובְשּומַמ יללהב :סופדה תואחסונבו י"כ םירפס הברהב ןכו אמדק 'ו אלמ
 הילע רפטנ ב הרסמב +. וז = ,השוגד יא + וז = .גיד .בנ ,מ ,דל ,אל ,דכ .בכ ,חי ,אי .ט ןכ :רסחד רסח

 אלב דסלה רטאל איס + 5  .במ .טי ,אי ןכ ,הנומ אחפט ינש לע א'ס +. 99 .ןנ ןכו .ביתי םִיִּתִש יפלחתמ

 ."' יו תומש ןייע :שגד
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 הַָעּורִּת ןורְכו ןותְבש םֶכְל הָיָה שֶדחל דָחֶאְּב יִעיִבשה שרחב
 השא םתְבְרְקַהְ ושעת אל הָדבע תַכאְלַמַלְּ :שדקהארקמ 5

 ךא :רֶמאְל השמחלֶא הָוהְי רּפדיו !תוהיק
 שדק-אְרקמ אוה םיִרְּפְּכה םִוָי הזה יִעיִבָשַה שדחל רושְעָב
 זהתל השא םתְברקהְו םכיִתְשְפנְתֶא םֶתיִנִעְו םֶכְל הָיְהָי

 אוה םירפכ ו יכ הזה וזה םָצְָּב ּושעְת אל הָכאָלִמ"לְְ 98

 דשא שפנה" לכ :הימעמ הָתְרְכִו הזה םויה םֶצעּ חופת 30
 שפנהד תֶא יּתְדְבַאְהְו הזה םויה םַצַעְּב הֶכאְלְמד לָּכ הֶשַעַּת

 םלוע תקח ושעת אל הָכאְלִמד לכ :הָמִע בְרָקִמ אופה 31
 םֶתיִנְְ 5 אּוה ןותְּבַש תש ּוסָכיִתְבְשִמ לָכְּב .םפיסרהל -

 תְבְשִּת בֶרְעְידע ברְעמ ברב שחל הָעְשתְּב םֶכיִתְשְפִנתֶא
 :םֶכְּתְבש
 רמאל לָאְרְשי ינָּבִדלֶא רּבּד :רמאל השמדלא הָוהְ רכדוו ₪

 םימָי תעבש תוְּכַסַה גַה הוה יִעיִבָשַה שדחל ם רשע הָשַמָחַּב
 :ּושַעַת אל הדב תָכאְלִמ"לְּ שדקהארקמ ןושארה םויּכ + :הָוהיל 55
 שדקדאָרְקמ יניִמָשה םוי5 הָוהיל הָשא ּוביְרְקִּת םיִמָי תַעְבַש 6

 תֶכאָלְמדלַּכ אוה תֶרָצַע הוהיל הָשֶא למסה - הָיַהְ
 יאְרְקִמ םֶתא ּואְרְקִּתִדִרָשֶא הָוהָי יִדַעומ הֶלֶא ושעת אל הָדבַע גז

 םוידרַבְּד םיִכָסְנּו חַבָנ הָחְנִמּו הלע ההיל הָשֶא בירק -הל שדק
 :םֶכיִרדְנלּכ דַבְלִמ םֶכיִתְוְנִּתִמ דִבְלִמו הָוהְי תִתְבש דבלמ ?למויב 8
 םו* רָשָק הֶשַמַהּ 0 :הוהיל נפת רשא םקיְְִיכ בל 39

 0 ןותְּבש ינימשה םויבו בש ןושאהה ב םיִמָי תעבש 40
 -ץע ףנעו םירָמִּת תפכ רָדָה ץע ירּפ ןושארָה םּויּכ םֶכְל

 גם תעבש םֶכיַקְלֶא הוה ינפל םֶפְחמשו לחנ"יבְעו בע
 םכיִתְרדְל םֶלוע תק הָנָשַּב םיִמָי תַעְבש הוהיל גַח ותא םֶתְגִחְו 4

 דלָפ םיִמָי תעבש ּוָבְשַת תֶכֶסַּ תא ּוגְקִּת יִעיִבְשַה שָדְהַּב
 .ביד .דכ ,זט ,בי ןכ .'קו 'תכ איָהַה "סב :'ק איהה +. .'י 'ו תומש ןייע :שגד אלב דמלה רמאל א'ס + + 9 8
 .רית ,סיית ,עית .ש"ח .רדינק י"כ 'ה ןכ .םּויָבּו א"ס =. 6  ,רית .סית .,ש"ח ,רדינק ייכ יז ןכ .דלָבְו איס +.
 .טכ .דכ .די ;ש ןכו ,רסח סֶביִתְִּתִמ יללהב ,ימלשורי ןכ ז. 8 .בל ,דכ ןכ ,'קו 'תכ 7 איסב :'ק איָה + 6

 | .גיד ביד .מ ,חל ול .דל .בל אל
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 ₪ יִכ םֶקיִתְרד עְדָי עמל תְפֶפּכ .בְשָי לֶאְרְשיִּב חֶרְָאָה
 ץראמ םֶתוא יִאיִצְוקְּב לֶאְרַשַי בתא יִּתְבְשוה תוכְסַב
  יִנָב"לֶא הָוהְי יִדַעְמִִתֶא השמ רכדָיו :םֶכיִהְלֶא הָוהי יִנָא םִיְרְצִמ
 :לֶאְרֶשי

 דָּב ךיִלֶא ּוחכַיו לַאְרְשַי יִנְּבתֶא וצ :רמאל השמ"לָא הָוהְי רפי פ

 3 תַדעָה תֶכֶפְל ץוחמ :דיִמְּת רנ תֶלָעהְל רומל תייִתְכ ךז יז מש
 דיִמָּת הָוהָי ינפל רקְּבִ"דע בָרָעִמ 'ןרָהֶא ותא ךרעי דעומ לָחֶאְּב
 + ונפל תורָגההתֶא ךֶרַעָי הָרהְמַה הָרְנִמַה לע :םֶכיִתְרִדְל םלוע תקח

 :דיִמָת הָוהְי
 5 הָיִהְי םיִנְרָשע ינש תולח הָרָשָע םיִתֶש הָתא תיפֶאְו תלס תחל
 6 לע תַכְרעַמַה שש תוכְרַעִמ םיִּתש םֶתוא משו :תַחֶאָה הָלַחַה
 ז הָתיָחְו הפ הָנבְל תַכְרַעִמהְדלע ּתַחְנו יהוה ינפל רהט ֶחְלַשַה
 5 ונכרעו תָבשה םּוְּב תָּכַשַה םיָּב :הוהיל הָשא הָרְכְואְל םֶחְלל
 9 ןְרָהאְל 'הַתְיָהְו :םלש תיִרְּב לֶאְרָשִיִיִנִּב תאמ דיִמָּת הָוחְי ינפל
 ישאְמ ול אוק םישדק שדק יּפ שְדְה םוקְמְּב ּוהְלְכַאְו וינָבְלּו
 10 אּוהְו תיִלֶאְרַשי הָשֶאֶַּב אציו :םלועדקַח הוה

 וו ואבו ללקוו םשח"תא תיִלֶאְרְשַוַה הָשאהְְּב בקי :ילארשיה
 9 ּוהָחיִנְו :ןדיהטמל יִרְבִִִתַּב תיִמלָש מא םשו השמדלָא ותא
 :הָוהְי יפדלע םֶהָל שְָרפְל רָמָשִמִּב
 ג ץוחמדלֶא ללקמהתַא אצוה :רמאל השמדלַא הָוהְי רָבדָיַ

 ותא .מְנִרְו ושאר"לע םָהיִדְֶא םיעְמשה"לָכ .כְמַמו הנמל
 5 ללקִ"יִכ שיא שיא רָמאל רבת לֶאְרְש ְּבְלֶאְו :הָָה"לָּ
 6 ָבדּומְגרִי םֶוגְר תַמּוי תומ הָוהְייש בקו :ואְמִח אָשְנְו ויָקלֶא
 וז שָפנלָּכ ה יִכ שיאו :תָמוי םש"כְקְְכחַראָכ רג הָדעֶה"לכ
 9 :שָפנ תחת שָפ הָנְמְלשְָי הָמְַּבְ"ַשפְנ הָכמּו תָמּוי תומ םֶדֶא

 שיִאְו תיִלָארשיה ןּב הָיָחַמַּב וצו לָאְרְשי יב ךותְּב ירצמ שיא

 מע ןָּכ םֶדָאָּב םומ ןִּתַי רָשֶאְּכ ןש תחת ןש ןיע תחָּת ןיע רָבש
 ויְָבּ ןרהא א"ס +.5 יו ו תומש ןייע :שגד אלב דמלה רמאל איסב + +. 1. 5  .רדס ןאכ ןיאאיפנ =: +כ
 .אל .טכ .חי ןכ ,אטשפ ביתי ןרֶהַאְל הָתָיָהְו א"ס +. 9 .א"כ ז"כ תומש ןייע :ץ"ת .ש"ח .רדינק י"כ גיי ,בי ןב

 חנ ,בנ .טמ .במ .חל .ול ,דל .גל .אל .בכ .טי .גי ןכ .הכיגנ אלבו ףקמ -ּובקְנְּב א"ס +.16 .איַה ריבס < 9

 ,י"ד ,ז'ד ,גיד
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 הָיָהְי דָחֶא טפשמ :תַמּוי םֶדֶא המ הָעְמְלַשָי חָמַהְב הכמו גוָב
 ינָבדלֶא השמ רבו :םֶכיהְלֶא הָוהְי יגא יִּכ הָיִהָי חָרְאָּכ ךגכ םָכְל 5

 ןֶּבָא יתא ומגְרַו הָנַחְמְל ץּוחמדלַא ללקְמַהתֶא ואיצויו לאְרָשִי
 :השמחתֶא הָוהְי הוצ רשאְכ ושע לֶאְרָשיְִנְב

 ישרפ לֶאְרשִי יִנְּבִדלֶא רפד :רמאל יִניִס רֶהְּב השמדלֶא הוהי רָבְדַיַו (כ
 התְבְשו םכל ןתנ יִנַא רשֶא ץרָאָהְלֶא ' ואבְת יִּכ םֶהְלַא ּתרמְאְ

 רמת םיִנָש ששו ּךִרָש עְרְִת םיִנֶש שש :הוהיל תָמַש ץֶרֶאְה 3

 ןיתְבש תש תעיִמָשה הָנשִבּו :הָתְאיִבְּתדתֶא ּתְפַסֶאְו ךמרפ +
 תֶא :רֶמְזִת אל ךמרְכְו ערות אל ףרָש הָוהיל תָּבַש ץֶרֶאְל הָיִהָי 5

 תש רֶצְבִת אל דָריָנ יִבָּנעתֶאְו רוצקת אָל ףריִצְק חיִפְס
 ףל הָלְכִאְל םכְל ץֶרֶאְה תפש הָתָיַהְו :ץֶרֶאְל היה .ןותְבש 6
 ִּּתְמָהְבְלְו :ךמע םיִרָגה ףךבשותלו ףריכשלו ךתמאלו ּךדְבַשְלו ד

 :לָכָאְל ּהָתְאּוְבְתִדְלְָכ הָיהִּת ףצראְּב רַשֶא החל

 םיִמָעְפ עבַש םיִנֶש עבַש םיִנָש תַתְבִש עבש ל ּתרפסו .
 תְרְבעהְ :הָנְש םיִעְכרַאְו עשת םינָשה תֶתְּבַש עבש יִמָי ףל וו
 םירָּפְּכַה םויִּב שדחל רושעָב יעבשה שָדָחּב הָעּורְּת רָפוש

 הָנֶש םישָמְחה תנש תֶא םֶּתשדקו :םֶכְצְרא"לֶכְּב רֶפוש ּוריבעת ו
 םּפְבשְו םכָל הָיְהְת אוה לביי ָהיבשְידלָכְל ץֶרָאְב רוךד םֶתאְרְקּו

 תנש אוה לבו :ּובְשִּת ּותְחַפשמִדְלֶא שיאו ּותָזְחֶא-לֶא שיא וג
 ָהיָחיִפְסדתֶא ּורָצְקַת אֶל וערות אל םֶכְל הָיְהְּת הָנֶָש םישמְחַה

 הָרָשהְדְִמ םֶכְל הָיְהִּת שדה אוה לבו וכ :ָהיִרְָנתֶא ּורַצְבִת אלו 19

 :ּותָוחֶאלֶא שיא ּובָשַּת תאזה לָבויִה תש :תְּוְבתתֶא לְכאָת 5
 ם שיא ּונוהְדלא ףֶיִמע רומ הנק וא ךתימעל לרָּכְמִמ ּורְּכִמַתיִכְו +
 רפְסִמְּב ֶתיִמְע תאָמ הָנְקִּת לפויה רחא םיִנָש רַפְסִמּכ :ויחָאדתֶא :5
 יפלו ותָנְקִמ הְּבְרִת םיִנשה בר ! יִפָל ּּדְלְדְּכְמְי תֶאּובְתיִנָש 5

 ְּךָל רכמ אּוק תאּובָּת רַפְסִמ יִּכ וקְנְקִמ טיִעְמּת םיִנָשה טָעְמ

 .במ ,טי .זט ,בי ןכ .אטשפ ךפהמ לֶאְרָשִי נְבּו א'ס < 3
 ןימייסמ תורחא תולהקב .ב"כ קוספב ןימייסמו יו קוספ ב'ל ןמיס הימריב והימרי רמאיו הרטפה +. 5 +

 אל ןכ .ּףיִִיִזכ איס + 5  .מ ,זי ,זט ,בי .אי ןכ .הנוגנ אלבו ףקמ -תֶא .א"ס :ןגונמ וחיריב ןכ + 5 .ז"כ קוספב
 ול דל .גל .בכ טי זי ,בי ,אי ,ט ןכ ,הניגנ אלבו ףקמ דתֶא איס +. 36 .ר'ת ,סית ,ש"ח .רדינק י"כ ב"
 ועְרְזִת וחיריב .ןכ + ןבל ,דכ .בי ןכ .יקו יתכ איה א'פב :'ק איה < + 1%, 11 .איד ,חנ ,טמ ,במ ,אמ
 ג'ד חל הל ,בל .אל .טכ ,טי .ט ןכ .ָהירנ אי +. .איד .אמ .ול .אל ,גכ בכ חי .זט אי ןב ,עיבר
 י'ק ונק +. +  .דכ ,בי ןכ .איה א"ס < 5
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 וז :םֶכיִהְלַא הָוהְי נא יִכ ףיקלַאְמ תאָרְנו ותימַעְדתַא שיא ונות אָלְ
 ו םַתְבשִיו םתא םֶתיִשעַו ורְמְשּת יִמְּפָשמתֶאְו יתְְחְדתֶא םֶתישַעַו
 9 םֶּתְבְשיִו עָבְשְל םֶּתְלַכִאְו הָירפ ץֶרֶאָה הָנְתְנְו :חטַבְל ץֶרָאָהְהלע
 א עְרזנ אל ןה תֶעיִבְשה הָנָשִּפ לכאנדהמ ּורמאת יו :ָהיִלָע חַטְבְל
 עו תיששה הָנָשּב םֶכְל יִתָכְרּבדתֶא יתָיוצְ] :ּונַתְאּוְבְּתדתֶא ףֶסָאְנ אלו
  תֶנִמְשַה הָנָשַה תא םֶּתְעְְוּו :םיִנָשה שֶלֶשְל הֶאּובְתַהִתֶא תשָעְו
 ָּתְאיִבְּת אוב"דע תעיִשְּפַה הָנָשַה \ דע ןָשנ הֶאובְתהןמ םתְלַכָאְ
 ₪ םיִרָנחיּכ ץֶרָאָה יִלְיִּכ תַתְמְצְל רֶכְמִת אֶל ץֶרָאָהְו :ןָשָי ילָכאָּת
 ו ְרֶאְל פת הָלְּג םכְתזְחַא ץֶרֶא לֶכְבו יִדְמִע םֶּתַא םיִָשּותו

 5 ּלָאְנ אָבּו ותָזְחַאְמ רֶכְמּו ףיחַא ומייק
 8 לֶאְג ולְדהְיהְי אל יִכ שיאו ויִחֶא רכממ תֶא לַאָנו ולא בֶדְקַה
 7 םיִשָהְו ּורכִמִמ ינָשדתַא בשחו יִתְלְאְנ יִדְּכ אָצְמּו ודָי הָנִשהְו
 ₪ הָאְצְמאל םַאְו ּתָוחַאל בָשְו ולררכְמ רשֶא שיִאְל ףדעָהתֶא
 לָבּויַה תנש דָע יתא הָנְקַח דיְּב ירְכְמִמ הָיָהְו ול ביִשָח לד ודי
 9 רָפְמִייִכ שיִאְ :ותוְחִאל בָשְו לָביִּב אָצְו
 םיִמָי ורְּכְמִמ תנש םּתְדדע ּותְלְאְג הָתְיָהְו המח ריע םשומדתיב
 30 םקְז ּהָמיִמְת הָנֶש ול תאָלַמִדדע לאְנידאְל םֶאְו ִתְלֶאְנ הָיהֶת
 ויתִרְדְל ותא הנפל תֶתיִמְצל המח אָל"רֶשָא ריִָבְירָשַא תיבה
 גו "לע ביִבָס הָמח םַהְלְיִא רֶשֶא םיִרצְחְה יִתְכּו :לָביִּכ אָצְי אל
 פ יִתָּב םיוְלָה יִרָעְו :אָצַי לָביִּבּו ולדהְיהֶת הָלְאנ בָשָחְי ץֶרָאָק דש
 9 םיולהדןמ לאגי"רשאו :םיולל הָיְהִת םלש תלֶאְג םֶתְוִחַא יִרָע
 אוה םיולק ירק יִּתְב יּכ לבי ּותְזחִא רעו תֶיִכִררְכְמִמ אָצָי
 % דיפ רֶקְמַי אל םֶהיִרְע שרְנִמ הָרָשְו :לֶאְרְי ןנִּב ךותְּב םֶתְְחֶא
 5 הָָמו ףיחֶא ומי :םֶהָל אה םלש תוְחֶא 5

 % ףשנ ותאמ חסתחלא :דמע יִחָו בשותו רג וב תקזחהו מ ידי
 וז ול ןתת"אל פסַכַתֶא :ךמע ףיחֶא יחו יהא תאָרְו תיכרתו
 38 דרֶשֶא םָפיִהְלֶא הוה יג יְִּלְכָא ןתתדאל תיִבְרמְכו שנ
 ירפס הברהב ליעלמ ןכ צ.91  .ר"ת ,פ"ת ,ע"ח .ש"ח ,י"ד .חל .בל ,טכ ,דכ ,זט .בי .ט ןכ .ּוניִתָאּובְּמ א"ס + 90

 יללהב .ימלשורי ןכ < 5 = .חל ,גכ .טי .זט ,אי ןכ .ערלס יִתּוצְו תצקמב :סופדה תואחסונ לכבו די בחכ
 ,רדינק י"ב איי ,בי ןכ ,היִכְו איס + 5 גיד ,מ ,הל ,דל .בל ,אל ,גכ ,טי .חי .זט ,בי ןכו .אלמ תֶתיִמָצִל
 ,ר"ת ןכ ,לאגוהאל ל"נ +. 5 .ם"ת ,ע"ת ,א"ת .ש"ח ,מ ,בי ,א' ןכ ,יקו יתכ ול א"סב :יק ול +. 9 .ס"ת .ע"ת .ש"ח
 ,בל .בכ .בי ןכ .דבל אושב הַדְשּו א"פ ,יטלשורי ןכ +. 4 = .דכ ,בי .ט ןכ ,יקו יתכ איָה א"סב :יק איָה < 5
 ןכ ,יקו 'תכ איִה א"סב .איִה ריבס +. + . .ח"יד ,ז"וד ,ז"טד ,י"ד .זיד ,גיד ,א"ד הנ ,2נ ,אנ ,חמ ,המ ,מ .טל

 .בל .אל .,גכ טי ,בי ןכ .םֶכְל איס < ₪ .בי .ט
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 תיל ןעּפ ץֶרָאדתֶא םֶכָל תתְל םיֶרצִמ ץֶרֶאְמ םֶכְתֶא יתאצוה
 דרַכְמִנְו ךִמע יחֶא ךּומָיִכו :םיקלאל םֶכְל 9
 "רע מע הָיַהְי בָשּותְּכ ריכֶשָּפ ּ:דָבָע תדבע וָּב דָבָעַתְראַל ל 0
 לא בָשְו מ ובו אה ךמעמ אָצְיַו :ךִמע דֶבַעְי לָביִה תש ג
 יתאצוה"רָשֶא םה יִדְבַעדיִּכ :בּושי ויָתבַא תֶזְחַאְדלֶאְו ותְחפשמ ו
 וב הֶהְרִתִדאְל ּ:דְבְע תַרְכְמִמ יִרְכִּמִי אל םירצמ ץֶרֶאמ םֶתא 9
 תֶאמ ךְלדּויָהְי רשא ָךְתְמִאו ךּדְבו :ףיהלָאָמ ְתאָרָיו ךְרֶפְּב 4
 יִנְבִמ םנ] :הַמִאְו רֶבַע ונקת םהמ םֶכיִתְביִבָס הֶשַא םיוגה <5

 םֶכָמַע רָשֶא םםָתְחְּפְשִמִמ ינקפ םֶקִמ םֶכְמַע םיִרְגה םיִכְשוּתַה

 םֶמא םּתְלְְַתהְו :הְחאל כל וקו םֶכְצְראָּב ודילוה רָשָא
 םֶכיִחאְבּו ּודָבַעִת םֶהְּב םֶלעְל הֶזְחִא תֶשְרְל םֶכיִרחִא םֶכיִנְבְל
 :ְּרְפְּב וֶב הָהְרִתאְל ויחְאְּב שיא לארָשיינְּ

 רגל רַפְמִנְו מע יָחֶא ךִמו ךִמע בָשּותְו רג די גישת יִכְו
 ולדהְיָהֶת הָלְאּג רפמנ יִרָחַא +ךג תחפשמ רקָעְל וא ךֶמִע בות 5
 ורָשְּב רֶאְשִמדוְא ּנְלְצְְי ודדִדָב וא ודדדק :ּנְלָאְ ויחֶאְמ דֶחֶא 9
 תנָשִמ והנקדםע בשחַו :לֶאְנְִו ודי הָנישההוא ונְלֶאְנ ותְחפשממ ג

 םיִנָש .רֶפְסִמְּב ורָכְמִמ ףסּכ הָיָהְו לביה תֶנָש דָע ול וכמה
 ותָלְאְּנ ביִשָי ןָהיִפְל םיִנָשַּב תוָּבִר דועדםא :ומַע הָיהְי ריִכְש יִמיִּכ

 -בשחְו לביה תנשדדע םינשפ ךאָשְנ טַעְמםִאְו :ותנקמ ףַסָּכִמ 5
 ומע הָיִהְי הָנָשִּב הָנש ריִכָשַּכ :ותְלֶאְגְתֶא בישי ויִנָש יִפָּכ ול 3

 לבה תנָשְּב אָצַו הלא לאְ אל"ם :ףיניעְל ּךִרַפְּ ונדרידאל 4

 יתאצוה"רַשַא םַ ידְבע םידְבע לארשידינב ילדופ מעונו אה 5
 םֶליִלֶא םֶכְל ושעת"אל ּסָביִהְלֶא הוה יִנָא םירצמ ץֶרֶאְמ םֶתַוא וכ

 םפְצְראְּב נתת אָל תיִּכָשמ ןָבָאְ םכְל ה הָבַצַמּו לָמְּפ

 החי - ואְְיִ ישדקמו
 יִתַתֶמ :םֶתא םֶתיִשְעַו"ּורָמְשת''יִתוְצַמִדתֶאְו ּוכְלּת יִתְקְחְּבִִא 4 5

 ,םי .זי ,זט ,בי ןכ ,ףקמ אלבו חנומ א איפ + 49  ,ם"ת ,ץ"ת ,שיח ,רדינק ייכ יי ,טכ ןכ .בָשּותְו א"ס + וז
 מל תל ,גל .בל אל .נכ אי ןכ .ףקמ אלבו חגומ יִּכ איס <. 5  .חנ ,ונ .במ אמ ,דל .בל ,אל ,גכ .בכ
 :ח"יד ,ז"יד ,ז"טד ,י"ד ,זיד ,הנ ,גנ ,בנ ,אנ ,חמ ,המ ,מ

 ,רהב תרטפה איה ינאילטיאלו :ד"י קוספ ז"י ןמיס דע ט"י קוספ ז"ט ןמיס הימריב יזעמו יזע 'ה הרטפה + 5 )כ
 ,במ ,טב ,בכ ןכ ,אכרמ אחפט אכרמ םָתיִשְעָו ּורָמָשִּת יִתוְצְמדתֶאְו א"ס +3

 ישרפ



 /-/ יתקחב אאאט 5

 5 גישה :וירפ ןתי הֶדָשַה ץעו הלובי ץֶרָאָה הָנְתְִו םתעְּב םֶכיִמְשנ
 םֶכמְחל םֶתְלַכָאְו עַרָוְתֶא ישי ריִצָבּו ריִצְבתֶא שיד םכל
 < םֶקְבְכְשּו ץֶרֶפְּב םולש יתנו :םֶכְצְראְּב חטכְל םֶּתְבְשְיְו עָבשְל
 רבעְתדאל בַרֶקְו ץֶרֶאָהְדְוִמ 'הָעְר הָיח יּּבָשהְו דיִרָחִמ יאו

 ; פְְרְו :בְרָחְל םָיִנְפְל ולְפְנְו םֶכיִבְיִאדתֶא םֶתְפדְרו :םֶכְצְראּב

 םֶביִביִא ּולפנו ופְדְרַו הָבְבְר םֶּכִמ הֶאְמּו הֶאְמ חֶשמַח םָּכִמ
 9 םֶכַתֶא ימיכרהו ו ו 0 7 2 ה

 5 הוו לא 1 -% םקאְ 8 5 יהו כ
 םיִדָבַע םקְל תַיהְמ םיִרָצִמ ץֶרֶאמ סֶכְתֶא יתאַצוה רֶשֶא םֶכיִהְלֶא
 :תוימָמוק םֶכְתֶא ךלואְו םֶכלָע תֶטמ רּבשֶאְ
 5 "םִאְו :הָלֶאָה תֶוְצַמַההַלְּכ תֶא ּושָעָת אָלְו יל ּועְמַשִת אָלםַאְ
 תושע יִתְלְבְל םֶכָשְפִנ לַעְנִּת יִטּפָשִמדתַא םֶאְו ּוסָאְמִת יִתְקחְּב
 2 םֶכְל תאְזדהָשָעָא יִנָאְדףא :יִתיִרְּבִתֶא םֶכְרפַהְל יִתְוצַמדלָּכתֶא
 םיניע תולכמ תחדפההתֶאְו תֶפְתשהדתֶא הֶלָקָּב םֶכילְ יִתְדְקְּפִהְ
 ו ינָ תת :םֶכיִבָיא ּוהְלְָכִאְו םֶכָעְרְז קירְל םתְעַרזו שּפנ תֶביִדִמּו
 ףדלדיִאְו םֶּתְסִנְו םֶכיִאְנָש םֶכְב דרו םֶכיִבְא ינָפל םָּתְפְִנְו םֶכְּ
 18 םֶכָתֶא הרְסיל יתְפַסִַו יל ועמְשת אל הָלאדעדםאו :םֶכְתֶא

 ופ םָכיִמְשתֶא תתנו םֶָ ןואְגְתֶא יִתְרַכשְו :םֶכיִתאְמחְלע עַבָש
  םָכְצְרא ןֶּתְתאְלְו םֶכְחְכ קיִרְל םֶתְו :הֶשְחִנַּכ םֶכְצְרַאדתֶאו לוּ
 ש אלו ירק למע וָכְלְתְדְִִו :וירפ ןֶתִי אל ץֶרָטָה ץַעְו הָלּובְיתַא
 ₪ יּתְחְלשהְו :םֶכיִתאטַחְכ עבָש הָכִמ םֶכיִלָע יִתְפְסְיו יל עָמְשְל באת
 םֶכּפִמהְּבִדתֶא הָתיִרְכַהְו םֶכְתֶא הָלְּכשְו הָדָשַה תיִחתֶא םֶפְּב
 ₪ יל ּורְסוִת אל הָלאְּבִאְו :םכיכרד ּומָשָנְו םֶכְתַא הָטיִעִמהְו
  םֶכְתֶא יתיִפהְו יִרָקְּב םֶכְמַע ִנָאְדףא יִתְכַלָקְו ירק יִמע םֶּתְכַלַהְ
 5 "םָכָנ תָמָכִנ בֶרָה םפילע יִתאָבְהְו :םֶכיִתאְמַחְלע עַבָש יִנָאד

 ,חתפ ףטה תּויָמָמק איס +. 85 יט ג"כ תישארב ןויע :סֶכְבּותְב איס +. +. וו. 5 ,םֶתַא יללהב ,ימלשורי ןכ +. 9

 איס + .ויטד ,ייד ,זיד,חנ,במ ,אמ ,גל בכ זי ןכו .ץמק םֶתָו יקובכזב + 9 .חל .טכ .טי ,חי .זט ,אי ,א ןכ
 ,טל ,גל ,אל ,דכ ,חי ,א ןכו .םינוגנ יב משל וחיריב +. ל יד קוספ ליעל ןייע :עזת ,ש"ח ,גכ ,בי ןכ .הָרָשַה

 .טכ ,טי ,חי ,די ,בי ,אי ,ט ןכו .רפח יִתַּכָהְו ימלשורי ,יללהב ןכ +.  .ויד ,היד .ונ ,הנ ,גנ .אנ ,חמ .המ
 ימ הל .נכ .בכ חי ,זט ,בי ןכ .ףקמ אלבו חנומ םֶקָנ א'ס +. .גיד ,ביד ,איד ,בנ .במ אמ .חל ול .דל אל
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 "דב םֶתַּתְִו םֶכְכּפְב רָבַד יתְחְלשְו םֶכיִרְעְדלֶא םֶתְפַמֶאְְו תיִרְּב
 רּנַתְּב םֶכְמְהַל םיִשָנ רשע ּופָאְו םֶהְלהְטמ םֶכְל יִרְבִשְּב :ביוא 5

 :ועָבְשת אלו םֶתְלַכָאו לקְשִמִּב םֶכִמְחַל ובישהְ דָחֶא
 יקב יִמע םַּתְכַלָהְו יל ּועְמְשִַת אֶל תאזְּבִאְו .
 "לע עב ינָאיףא :םכְתא יתרו ירקדתמחב םכְּמַע יִתְכַלָהְו =

 יתדמשהו נולכאהסַכיִתְנְּבִרָשְבּוסְכיִנְּבִרשְּבַַּתְלַכָאְו:םֶכיִתאַטַה
 ְִַפִיַלע םֶפיִרְפתֶא יתנו םיִנפחְתֶא לתַרָבַהְו םֶכיְִמְּכדתא

 יִתימשהו הָבְרִח םֶכיְִעְדתֶא יִתְחנו צםֶכְתֶא יִשְפִנ הָלַעְְו םֶקיִלּלִג ו
 ץֶרָאָהְדתַא יִנָא יתמשהו :םכְחְִיִנ חיִרּב חיִרָא אלו םכישְִקִמתֶא 35
 יתקירַהְו םייגב הָרָזֶא םֶכְתֶאְו :ּהָּב םיִבשיַה םֶכיִבְיִא ָהיִלְע ּומְמְשְו 3
 וא ּ:הָבְרַח ּיִהְי םֶכיִרְעְו הָמְמֶש םֶכְצְרִא הָתָיְהְו בֶרֶח םֶכיִרְחִא +

 םָכיִבְיִא ץֶרֶאַּב םֶּתַאְו הָּמַשָה יִמָי לָּב ַהיִתַתְּבשתֶא ץֶרָאָה הָצְֶת
 תֶכְשּת הָמשֶה יִמידלָּכ ָּהיִתְתְּבשתַא תַצְרהְו ץֶרֶאְה תַכְשת וא 5
 םיִרָאְשְנהְ :ָיִלָע םֶכְְבְשְּב םֶכיִתְתְּכַשְּב הָתְבְשדאל רַשִא תא 6

 לוק םֶּתִא ףֶרְרו םֶקיִבְיִא תַצְראָּב םֶכְכְלִּב ךרמ יתאְבהְו םֶכּכ
 ויהֶאְּבְשיִא ּולָשָכְו :ףלר ןיאָו יִלָּפָנְו ברָחרתסְמ וסְנְו ףדנ הָלָע פז

 :םֶכיִבִיִא ינפל הָמּוקּת םכָל הָיְהְתדאלְו ןיִא ףֶדרְו בֶרָחיִנָפִמְּ
 םֶכָב םיִרָאְשַגהְו :םֶכיִבָיִא ץֶרֶא םֶקְתַא הָלְכִאְו םֶייגּב םֶּתְדַבָאְו ₪

 :וקְמִי םֶתַא םֶתבָא תנעּפ ףאו םֶכ'ִבְיֶא תַצְראְב םֶכַשכ וקמי
 ףאָו יִבּולַעמ רשא םלְעַמְּב םֶתְבַא ןֶועְתֶאְו םָנעְדתֶא ּודוְתהְו 0
 םִתֶא יתאבהְו ירְקְּב םָמע ךְלא ינָאְ"ףא יקב יִמִע ּוכְלְהְדרַשֶא ג

 :םֶנעדתֶא ּוצְרַי ָאְו לַרָעַה םֶכְבְל עַנְכִי אדא םֶהיִכְיִא ץֶרָאְּב
 יתירְּבתֶא ףאְו קָחְצְי יִתיִרְּבְדתֶא ףאָו בוקע יִתיִרְּבתַא יִּתְרְְַו 9
 דתֶא ץֶרָתְו םקִמ בָוָעְת 'ץֶרֶאְקְו ּרְכְוִא ץרָאָקְו רַפְִא םקְרְבִא 3

 יִמָפְשִמְּב ןעיִבּו ןעי םֶנועתַא וצרי םֶהְו םֶהִמ הֶמשֶהְּב ָהיִפִתְבַש
 ויד ויד .בנ .טמ ,גמ ,מ .בל ,אל .טכ .דכ ,גכ ,טי ,חי ,ט ,א ןכ ,םיגוגנ יב יִּתַחַפָשְו א"ס ,יללהב ןכ < 5
 .ונ ,דל.אל .טי בי ןכ .רפח םֶכָשְּדִקִמ א'ס +.91 .'ט ג"כ תושארב ןייע :חתפ ףטח םֶכְבּותְּב א"ס +. 5 ,ן"יד ,ז"טד

 .חנ .בנ .טמ ,גמ .חל .דל ,גל .בכ ,טי .חי .זט ,אי ,א ןכ .חתפ ףטח ּומְמֶשְו א'ס = ₪ .ש"ח .ו'טד
 .היד .טמ ,בי ןכו ,ןטקפקז םֶכַּב יללהב = 6  ,חנ ,במ ,מ ול .גל .בכ .זי .גי ,בי ןכ .חתפ תַצְרֶהְו א"ס +

 .ויד .היד .חנ ,ונ .בנ .טמ ,גמ .במ אמ מ גל אל :טכ ,גכ .טי ,חי ,זט ,די ,בי ,ט םונוגנ יב ןכ 6
 ,הנ ,גנ .אנ .חמ .המ .טל .חל .ול .דל ,בל .בכ .זי ,גי אי .א ןכו .דבל ךפהמ יִתאַבַהְו יללהב :זייד ,זיטד
 .טמ .אמ .מ חל ול .דל .טי בי ןכ .'קו 'תכ םֶהיַבְוא א"סב :'ק םֶהיִבַיא +. 39  ,ט"יד ,ח"יד ,י"ד ,ז"ד ,ג"ד ,א"ד

 .חנ מ חל .אל .די בי ןכ .ףקמ אלבו תכומ ו וא א"ס +.4: .ו"ל קוספ ליעלןויע :ר"ת .ס"ת ,ע"ת ,ש"ח ,י"ד ,ז"ד .ד"ד
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 4 ץֶראְּב םֶתויִהְּכ תאו"סנדףאָו :םָשָּפִנ הָלַָנ יִתְקְחתֶאְו וסֶאְמ
 םָתִא יִתיִרְּב רפְָקְל םֶתְלַכְל םיִּתְלַעְנאְלְו םיִּתְסִאְמִ"אְל םָהיִבְיִ
 4 "יתאצוה רשֶא םינשאר תיִרּכ םַהָל יּתְרַכְו :םהיִהְלַא הָוהְיָא כ
 :הָוהְי יִנָא םיֶקְלאְל םֶהְל תויְהְל םיוגה יִניִעְל םירצמ ץָאמ םתא
 8 יִנָּב ןיִבו יניב הָוהְי ןַתָנ רָשֶא תרותהו םיטְפשמהו םיִקֶחַה הָלֶא
 :הָשמדדּכ ניס רהְּב לֶאְרְשָי
 זּ תְרַמָאְו לארשי :ינְּבִ"לֶא רַּכִּד :רמאל השמחלָא הָּוָי רּבדָיו 5

 3 ְּכְרִע הָיַהְו :הָוהיל תֶשָפְנ ךּכְֶעְּב רֶדְנ אָקְפִי יִכ שיא םֶהָלֶא
 םישמח ְּכְרָע הָיִהְו הָנְש םיִשָשְְִּ דָעְו הֶנָש םיִרשע ןֶּבִמ רכז
 \ םישלָ כר הָיָהְו אוק הָבְקְנסִאו :שדקה לקָשְּב ףַסָּכ לקש
 5 ְךְּכְרִע הָיָהְו הָנָש םיִרשקְִּב דעו םיִנָש שמָחְְּבִמ םִאְו :לקש
 5 שָדהְְּבִמ םָאְו :םיִלֶקַש תְרשע הָבְקִנלְו םיִלְקַש םיִרשָק רָכָּוה
 ףסַכ םיִלְקֶש הֶשִמַח רפה ףְּכְרע הָיָהְו םיִנָש שָמָחְְִּב דעו
 ז הָנָש םיִשָשְְְּבִמ םאְו :ףָסֶּכ םיִלְקְש תָשְלָש ִּכְרִע הָבְקְולְ
 הָרְשע הָבְקָּנלְו לקש רֶשָע הָשִמַח ִּכְרֶע הָיִהְו רפא הָלָעמְ
 8 ותא ךיִרֶעַהְו ןהכה ינפל ודיִמָעָהְו ףִּכְרָעַמ אוה ךמדִאְו :םיִלְקֶש
 :ןהּכַה ּונָכיִרַעְ רדנה דָי גישת רַשא יפדלע ןקפה

 9 רשָא לכ הָוהיל ןָמרְק הָנֶמִמ וביבקנ רָשֶא הָמַהְּבדִאְ
 וס בוט ותא ריִמָיאְלְו ונָפילַחִי אל :שָדְק"הְיַהְי הָוהיל ּוָמִמ ןתי
 אוָהַהְיְהְו הָמַהְבְּב הָמַהְּב ריִמָי רָמָהְדַאְו ביִמְּב עֶרדוא עֶרְּב
 וג ובירקידאל רֶשַא הֶאְמְמ הָמהְּבִלָּכ םאְו :שָדְקדהְיהָי ּומְרּומְתּו
 ו רעהו :ןהפה ןנפל הָמַהְּבהְהתֶא ריִמָעָהְו הוהיל ץּבְרְק הָנִממ
 9 לֶאְנְ"םִאו :הָיִהְי ןּכ ןקכה ךּכְרֶעְּכ עָר ןיבו בוס ןיפ התא ןהפה
 44 שדק ותיִבִדתֶא שדקידיכ שיאו וּּכְרְעְלַע ותשימח ףסוו הְָלָאְנ
 ןקפה ותא ירי רשאפ עַר ןיבו ביט ןיּפ ןהפה יכירָעְהְו הוהיל
 וי ָּךְּכְרְעְַסַכ תישימח ףסְנְו ותיּבדתֶא לֶאְני שידקמה"סִאו :םּוקי כ
 ₪ ִָּּכְרָע הָיַהְו הוהיל שיא שידקנ ותָנְִא הָרָשַמוסָאְו גול הָיהְ ויל
 עז תנָשמ"סִא :ִסַּכ לקש םיִשָמְחּב םירעש רַמָח ערֶז עדו יל
 ,טכ :טי .זט ,בי ןכ .הנומ ףַאְו טועיטב :סופדה תואחסונ לכבו י"כ םירפס הברהב הגיגנ אלבו ףקמב ןכ +. +
 ,יקו יתכ איה א'סב :'ק איה +. +. 'ו תומש ןייע :שגד אלב דמלה רמאל א'ס < 1 ,1- אמ .חל .ול .אל
 .רית .ש"ח .חל .בל ,דכ ,גכ .טי בי ןכ .בורקו א"ס +. 9 טי ,זי ןכ .חתפ ּךַמ א"ס + 8 .ב'ד ,א"ד .אל .בי ןכ

 ןכ .הנטק אשילת רָשֶא א"ס +. 11 | ,םית ,ץע"ת ,י"ת ,א"ת ,י"כ ש"ה ןכ ,'קו 'תכ הֶָמַמ א"סב :הָנֶמַמ ריבס < 9

 .ס"ת ,ע"ת .ש"ח ,דל ,אי ןכ .דםִאְו איס + ,במ מ הל
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 והְדָש שידקִי לָביִה רחאדמַאְו :םּוקיךְּכְרעְּכ ּוהָרְש שיִדְקְי לָביַה 8
 לבה תנש דע תרְתּונַה םיִנשה יִפדלע ףַסָּבַהדתֶא הכה כרבה

 ףסָיו ותא שידקמה הָרָשַהדתֶא לַאְנִי לָאְנְםִאְו :ףּכרְעִמ עֶרֶנְנְו 9

 -םָאְ חרשה"תַא לַאְְי אלדםַאְו :ול םֶקְו ויִלָע ךּכְרְעְְסּכ תישמח לט
 וִתאצְּב הָדְשַה הָיְהְו :דוע לָאְניִיאל רחא שיִאְל הָרָשַהְִתֶא ךכְמ ו

 דתֶא .םאְו גּתְוְחֶא הָיהֶּת ןקפל םֶרָהַה הֶרשּכ הָוהיל שְדְק לָביִב
 ולרבשחו :הָוהיל שידקי יתָוְחֶא הרשמ אָל רָשֶא ותְנַקמ הָדֶש 3

 םוְיּכ ְּכְרְעַהדתֶא ןַתְנ לביח תנש דַע ּךּכְרַעַה תפכמ תא ןהפה
 וָתָאְמ ּוהָנְַק רשֶאל הָדָשַה בושי לבה תנָשְּב :הוהיל שדק אּוהה 4

 םיִרָשְע שדקה לק הָיהְ פרפל :ץֶראָה תֶוחא לאל <
 דאל הָמַהְבְּב הוהיל רֶכְבְי רָשֶא רוכְּבידִא :לקשה הָיִהְי הָרג <
 הָמַהְּבִּב םָאְו :אּוה הָוהיל השדסא רושדסא ותא שיא שיִדְקָי לז

 רֶכְמִנְו לָאָּג אל"םאו ויִלע יִתשָמַח ףסִיו ףּכְרְעְב הָדְפּו הֶאמְטַה
 ול-רָשֶאדלָּכִמ הוהיל שיא םרָחָי רָשֶא םֶרָחדלָּכ ךא ִדּכְרָעְּב 8

 םֶרָחלַּ לא אלו רֶכָּמָי אל תָוחַא הָדָשְמּו הָמָהְבּו םֶדָאַמ
 אל םֶדֶאַהְדְִמ םֶרָחָי רֶשֶא םרחדלכ :הוהיל אּוָה םישדקהשְדְק 9

 ץפה יִרפמ ץראה ערומ ץֶרָאְה רטָעמלֶכְו :תֶמּ ומ הָדְפִי
 ותיִשְמַח ורשעממ שיא לֶאְ לֶאְנְיסִאְו :הוהיל שדק אה הוחל או

 טָבְָשַה תחת רֶבְעְיִרשַא לָּכ ןאצנ רֶקְּב רשָעַמדלָכְ וילִע ףסי
 וגרמו אלו ער בוטדןיפ רֶקְבָי אל :הוהיל שְדיִהָי ירישעק 5

 הָלֶא :לֶאְנְי אל שקדי וָתְרִמתִו אוָהְדהְיִהְו טְריִמְי רמָהְדִאְו
 :יניִס רֶהְּב לֶאְרְשי יִנְבִדַלֶא השמדת הָוהְי הָוצ רֶשא תוָצִמה
 .ר'ת ,ם'ת .ע'ת ,י'ת שיח .חל .דל ,אי ,ט ןכ ,יִרפַמּג א"ס +. 9  ,זתאָמ יאהנדמל ,יאברעמל ןכ +. +

 בזה רשבב עגנהו ויצחו ,[868. צצצ 34] ףטנ ןמיסו ,העשתו םישמחו תואמ הנומש ארקיו רפס לכד יקוספ םוכס

 .העבראו םיששו ףלא םיעבשו הנמש ויתויתואו .רשע השלשו תואמ ששו ףלא םירשע םילמו ,[197:6 צץ ד

 ןמיסו הרשע ויתוישרפו .>.19] הלילו םמוי הנהי ותרותבו ןמיסו םירשעו השלש א"נ :םירשעו השמח וירדסו
 תוישרפ םיעשתו הנמש לכה .םיעבראו שש תומותסהו םישמחו םיתש תוחותפה ןיכמ .[6<. אצצ 11] 73 אב

 .םימי שדח ינשה שדחה דע ןושארה שדחל דחאב ןכשמה םקוהשמ רפסה תונש ,[098+719] םודאו חצ ידוד ןמיסו



 רב ה ככ

 א שדחל דָחאְּב דעומ להֶאְּב יניִס רבְדַמְּב השמחלַא הָוהְי רָפִדִיַו 5
 2 תֶא ואש :רַמאְל םִיְרְצַמ ץֶרֶאמ םֶתאצְק תינשה הָנשְּב ינשה
 רַפְסְמְּב םֶקְבָא תיכְל םֶתחַּפְשמְל לֶאְרָשָינְּב תֶדְעְדִלָּכ שאר
 3 אָצידלָּכ הֶלְעַמְו הָנָש םיִרְשִע ןֶּבִמ :םֶתלּגְלְגְל רֶכְזלָּכ תומש
 4 ּויָהי םֶכתִאְו :ןרַהְאְו הֶתַא םֶתאָבְצְל םתא וְדְקפִת לארשיב אָבַצ

 י תמש הָלֶאְו :אוָה תבאי שאר שיִא הטל שיִא שיא
 :רואידש ד ןֶּב רּוציִלֶא ןכואְרל םכְּתִא ּודִמעי רַשֶא םיִשְנָאָה
 % ;בַדְנִמעֶָּב ןושחנ הלוהיל :יִרשירוצהְּב לַאימלש ןועמשל
 ו ינבל :ןלַחְדְזִּ בָאיִלֶא ןלובול :רַעּוצהְּב לֶאְנַתְ רֶכְשֶשיִל
 | :רצְְדְפְדִּב לָאילְמְ .השנמל דּוהיִמַעְזּב עָמָשיִלֶא םִיִלְּפֶאְל
 9 רשֶאְל :יִדשיִמעְְֶּב רעיחא ןָדל :ּיְדְְְּב ןריבא .ןמנבל
 + =ןַּב עָריִחֶא יִלְּתְפִנְ :לַאועדב ףַסיִלֶא דָגְל ןָרְכַעְֶּב לאי
 0 6 לאְרְשי יִפְלַא ישאר םֶתובִא תוטמ יִאישְנ הָדַעַה יאילק | הָלַא :ןניע

 גז גתמשְּב וֶבְקִנ רע הָלאָה םיִשנֶאַה תא האו השמ חיו :םה
 8 םֶתְחָּפְשִמ"לעּודְליִתָיַוינשה שדֶחל דָחֶאְּב וליהכה הָדעָהדלְּכ תֶאְ
 :םֶתְלְגְלְנל הָלְעַמְ הָנש םיִרְשָע ןָּבִמ תומש רֶּפְסִמְּב םֶתְבַא תיבל

 - :יניפ רכְדִמְּב םֶדְקֶפִיַו השמחתַא הָוהְי הוצ ראפ
 9 םֶתְחְּפָשַמְל םֶתדְלוְּת לארשי רֶלַּב ]ֶבּואְריְנְב ויהיו

 יִּבָש יִרּוצ א"ס ז- 6  .יתבר 'ג <. 5 ב"כ קוספ דע יא קוספ יב ןמיס עשוהיב רפסמ היהו הרטפה +1 וא

 ויד היד ויד ,גיד ביד .ונ .טמ ,במ ,אמ ,מ ול .אל ,טכ ,דכ .טי ,חי ,זט ,גי ,בי ,אי .ט ןכ .ןולמ ןירת
 :רֶכָשַשיִאְל וא רֶכָשַשִיַל - רֶכָשָשְיְל אינ +. 5  .טמ ,במ ,ט ןכ ,ןילמ ןירת בֶדָנ יִמַע א'ס +. 1 .חייד .ז"יד .ז"טד
 וול .דל ,גל .בל ,אל ,טכ .דכ ,טי .זט ,בי ,אי .ט ןכ .ןילמ ןירת רּוצדהדב א'ס + 15 ,ח"ו'ל תישארב ןויע

 :'קו יתכ הלמ אדח יִּבַשיִמַע + 15 | .חייד ,זייד .זיטד ויד ,זיד ,ויד ,גיד ,ביד ,איד ,ונ ,בנ .במ ,אמ ,מ .ח
 יב"ד ,א'ד ,ונ ,טמ ,במ ,אמ ל .אל ,םכ ,רכ ,חי ,בי .אי ,ם ןכ ,יקו יתכ ןילמ ןירת א"סב
 .'ק יִאּורְק .'תכ יִאיְרְק + 6 .רל .בל אל .טכ ,גכ ,טי ,בי ,אי ןכ .ףָסאָיְלָא א"ס + 14 ,ת"יד ,ז"יד ,זיטד ,י'ד ,ז'ד



 7 1-8 רבדרמב 15

 םיִרָשִע ןָּכִמ רָדְזלָּכ םֶתְלְגְלְנְל תומש רַפְסְמְּב םֶתבַא תיִבְל
 םיִעָּבְרַאְו השש ןֶבּואר הטמֶל םהידקפ :אָבְצ אי לכ הָלְעַ מָו הָנָש ג

 :תואמ שמחו ףלֶא
 ֶפְסְמְּב וידקפ םֶתְבָא תיִבל םֶתהְּפְשִמְל םֶתְדְליִּת ןועמש ינבל ל

 אצי לָּפ הֶלַעַטְו הָנָש םיִרשע ןּכִמ רב ב םֶתְלְגלְנל תומש

 שלו ףֶלֶא םיעמ העשת ןעְמש הטמל םֶהידְְּפ :אבְצי
 :תואמ

 ןֶבִמ תומש רפְסְמְּב םֶתבַא תיִבְל םֶתחַּפָשִמְל םֶתדְלּות דָנ ינבל 4
 הֶשַמָח דג הטמל םהידקפ :אָבְצ אצי לכ הָלָעַמְ הָנָש םיִרָשָע 5

 :םיִשמָו תואמ שש ףלא םיִעְּכְאְ
 תמש רַפְסַמְּב םֶתְבַא תיבל םֶתחפָשמְל םֶתדְלּוְּת הָדּוהְי ינבל 6
 הָדּוהי הגמל םַהיִדְקּפ ּאָבְצ אצי לָּכ הֶלָעמְ הָנַש םיִרְשַע ןמִמ לז

 :תואמ ששו ףֶלֶא םיעבש הָעְכְֶא
 תמש רַפְסמַּב םֶתבַא תיִבְל םֶתחַּפַשְמְל םֶתְדְלוִת רָכשָשי יִנְבְל =
 רכש הטמל םָהיִרְהּפ :אָבְצ אי לָּפ הֶלַעַמְו ָנש םיִרְש ןִָמ ל

 :תואמ עַבְרַאְ לא םישמחְו העְּבְרַא
 ןֶפִמ תמש רֶפְסְמְּב םֶתְבַא תיבל םֶתְחפְשמל םֶתְדְלות ןלּובו י ינבל 0
 הָעְבַש ןלּבְו הָטַמְל םָהיִדְקִּפ :אָבְצ אי לכ הֶלְעמו הָנָש םיִרָשָע ג

 :תואמ עמְרַאְ 5 ףלא םיִשָמַחְו
 רַפְסִמְּב םֶתְבַא תיִבְל םֶתְחְּפְשִמְל םֶתְדְלּוּתםִיִרְפַא יִנְבְל ףסוילנ ןֶבְל 9
 הטמל םַהיִדְקִּפ :אָבְצ אצי לַפ הָלָעְַו הָנש םירשע ןכמ תמש ₪

 :תואמ שמחו ףֶלֶא םיִעָפְרֶא םיִרְפֶא
 תומש רַפְסְמְּב םֶתבַא תיִבְל םֶתְחפְשִמל םַתדְליִּ הָשַנַמ י נבל 4
 השנמ הטמל םֶהיִדְהּפ :אָבָצ אצי לָּ הֶלַעַמְו הָגָש םיִרְשָע ןְָבִמ 5

 ;םיִתאַמו לא םישלשו םיִנָש
 ןָּכִמ תמש רַפְסַמְּב םתְבִא תיִבְל םֶתְחָּפְשִמְל םֶתְדְלּת ןמָינב י ינֶבל 66
 הָשַמָח ןֶמָיְנִב הטמל םָהיִדְקּפ :אָבַצ אצי לָּפ הֶלְעַמְו הֶנָש םיִרָשְע ד

 :תואמ עפראו ףְלֶא םישלשו
 ןֶּכִמ תמש רַפְסְמְּב םֶתְבַא תיִבְל םֶתְחְפְשמל םֶתְדְלּוִּת ןד ינְבְל <

 .יוכו ויב .ד"כ קוספ ןמקלו יכ קוספ ליעל ןייע :ם"ת .ע"ת .י"ת .ו"ד ,גיד ,די ,אי .ט ןכ ,ויָדְקּפ תלמ ןאכ ןיא א"סב +. ₪

 .ח"י יל תישארב ןייע :רָכָששי וא רֶכָש שיא -רֶכְשֶשי אנ +... 9 .ד"טל לכמ אדיגנ ד"מל הגומב :יתבר יל +. ₪
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 9 םיִגש ןֶד הַטמְל םֶהיִדְקִפ :אָבָצ אצי לָּכ הֶלַעַמְו הָנֶש םיִרְשָפ
 :תוֶאמ עבשּו ףלֶא םיששְו
 4 ןָּפִמ תמש רַפְסִמְּב םֶתְבָא תיל םֶתחְּפְשמְל םֶתְַלִּּת רֶשֶא יִנְבְל
 4 דָחֶא רָשֶא הטמל םֶקיִדְקּפ ּאָבְצ אצי לָּכ הֶלְעִמְו הָנֶש םיִרָשָע
 :תואמ שָמָחְו ףֶלֶא םיִעָבִרַאְ
 4 ןָכִמ תמש רַפְסִמְּב םֶתְבֶא תיִבְל םֶתחְּפֶשִמְל םֶתְדְליִת יִלָתְפִנ ב
 4 השל יִלָּתַפִנ הטמְל םֶהיִדְקֶפ ּואָבָצ אְצי לָּכ הָלְעַמְו הָנֶש םיִרשָע
 :תוָאָמ עּפרַאְו ףַלֶא םיִשמָחְ
 4 רשע םִינש לאָרְשי יאישנו |רַהאְו השמ דֶקָּפ רֶשַא םיִדקְּפַה הֶלֶא
 6 לֶאְרָשִינְב יִדּוקְפדלָכ ויו זּוָה ויתבָש"תיבְל דָחֶאְשיִא שיא
 :לֶאְרשיב אָבְצ אָצי"לָּכ הֶלָעַמְו הָנָש םיִרשָע ןפמ םֶתבָא תיִבְל
 4 תואְמ שמחו םיִפְלַא תלֶשו ףלַא תואמרשש םיִדְקּפַהַלָּ ליה
 +7 "םָכותְב ודקּפְתִה אל םֶתבַא הטמל םיולהְו :םישמָחַ

 5 דטּפמ אל יול הטמ"תַא ךא :רֶמאַל השמחלַא הֶוהְי רד
 ₪ "תֶא דקְפַה הָּפַאְו :לֶאְרְשִי ינָּב ךוְתְּב אשת אל םֶשארדתַאְ

 הָמַה ל"רָשָאילָּכ לעו וויִלַּכלְּכ לע תְדִעַה ןפשמדלע ולה
 ןָכָשמל ביִבְסְו ּוהָתְרָשְי םְֶו ויִלּכ"לֶּכתַאְו ןֶּכָשִמַהתא ּוָאְשִי
 81 ותא ומיקי ןֶּכָשִמַה תנחְבּו םיולה ותא ּודיִרוי ןָכְשִמַה עָסְנְבּ :יִנחָי

 9 שיאו והגחמדלע שיא לֶאְרְשי יבינו :תָמּוי בֶרְקה רזה םָיולה
 ₪ היהְידאלְו תדעה ןּכָשמְל ביִבָס ּנָחְי םולהו :םֶתאָבְצְל וקנדדלע

 7 תַרָמשמַתֶא םיולה ורמטו לאש ינּב תדעְלַע +

7 
 4 תתאְב ולנִדלַע שיא :רֶמאל ןֶרַהֶאדַלֶאְו הֶשמדלַא הֶוהְי רד ם

 חי דעומדלָהֶאְל ביִבָס דָנִָמ לֶאְרְשִי ינָּב ּונָחִי םֶתבָא תיִבְל
 3 ינבְל איש םֶתאבְצְל הָדּוהְי הנַחמ לג הָחְרַזִמ המדְק .םינחהו
 4 ףָלֶא םיִעְבְשְו העּבְרִא םקידְקפו ואְבְצו :בֶדנמַעְְְ ןושדנ הדּוהָ
 5 רכשֶשי ינבל איִשְנ רכששי הַטמ ויִלָע םינחהו :תואמ ששו
 יארוסל ןכ +. 48 = .'וכו ו"כ ,ד"כ ב :ר"ת ,ס"ת ,ע"ת .ש"ח חל בל ,גכ ןכ .יִנָבְל א"ס +5

 אלבו ףקמ דלַעְו א"ס +. ₪ .יי יו תומש ןייע :שגד אלב דמלה רמאָל א"ס +. 8 .המותס יאדרהנל .החותפ
 ,טי .חי ,זט ,אי ןכ .חתפ ףטח ּוהְתְרָשָי א"ס <. ₪ .ויד ,במ ,אמ הל .דל .בכ טי .זי ,בי אי ןכ .הניגנ

 ,בכ .טי .בי ןכ .הניגנ אלבו ףקמ -רַשָא איס + 5 .ול .בכ ןכ .הנטק אשולת לכ א'ס <.< .גמ ,ל ,טכ
 .ח"י יל תישארב ןייע :רֶכָשֶשָי א"נ + יא ליעל ןייע :ןילמ ןירת בָדְנ מע א'ס < 5 + .במ .רל .דכ
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 עפראָו ףַלֶא םישמחו העבר ויִדקְפו וִאְבְצּו :רֶעוצִּב לֶאְנְַנ <
 ואָבְצו :ןלחְךְּב בָאיִלָא ןֶלּובְז ינבל איש ןֶלּובְז הָפִמ :תואמ |
 הנחל םידְקְּפהלָּכ :תואמ עפראו ףַלֶא םיִשמָחְו העְבש ויִדָקֶפּו 9

 תוֶאמדעבְרַאְו םיִפְלאתֶששְו ףַלֶא םינמשו ףלֶא תֶאְמ הָדוהְ
 ןבואר החְמ לָנַ :ועָפי נשאר םֶתאָבְצְל 0
 ואָבְצּו :רּואיִדְשְָּב רּוציִלֶא ןואר נבל אישְנְו םֶתאָבצְל הָנָמיִת וו
 הָטִמ ויִלָע םינוחהו :תוֶאמ שמחו ףַלֶא םָּבְרַאְו השש וידְֶפו ו
 םֶהיִדְקֶפּויִאְבְצו :יִרשירוצהןּכ לֶאיִמְלַש ןועמש יִנְבְל אישְְו ןיָעְמש 3
 דָנ ִנְבְל איִשֶנ דָג הֶטִמּו :תואמ שֶלְשּו ףַלֶא םישְמְחְו הָעָשִת 4
 ששְו ףְלֶא םיִעְּבְראְוהֶשִמַח םהיִדקפו ּאְבְצּו :לַאועְרדְְּב ףָסְיְלַא 5
 דָחֶאְו ףלֶא תַאְמ ןּואר הָגַחְמְל םידָקֶפַה"לָּכ :םישמָחו תואמ 5

 = שו םֶיִנָשּו םֶתאָבְצְל םיִעמָחְו תוֶאמדַבְראְו ףְלֶא םיִשַמָחו
 תֶנַחְמַה ךותָּב םָיולַה הנְחִמ דָעומדלַהֶא ענו :
 לָגִד - :םהיִלְגדְל ודָידלַע שיִא שָפי ןַכ נחי רשָאַּכ 8

-1- 

 -ןּכ עָמָשיִלָא םיִרפָא יִנְבְל אאיִשְנְו הָמָי םֶתאְבַצְל םִירפֶא הנח
 וילָעְו :תואמ שמחו ףֶלֶא םיִעְָּרא םקיִדְקְפו יִאְבְצּו :דוהימע ₪0
 ואְבְצּו :רּוצהַדפְְְּב לֶאיִלְמַנ השנמ יִנְבְל איִשְנְו השְנְמ המ ו
 אישְנו ןִמִנּב הָטִמּו :םיִתאַמּו ףלֶא םישלשו םינש םֶהידְקְפּו 5

 םישלָשּו הֶשמִח םקיִדְקֶפּו יִאָבְצו :יִנעְדְִִּב ןדיבא ןמננכ ינְבְל
 ףלֶא תֶאְמ םִירְּפֶא הָנְתְמְל םיִדקְּפַהדלָּכ :תוָאמ עבראְו ףלֶא
 :ועָפי םישלשּו םֶתאְבַצְל הֶאְמו םיִפְלאתִנְמְש

 ךןֶּב רזעיחא ןד יגְבל אישְנְו םֶתאָבַצְל הָנַפָצ ןֶד הְִחְמ לָנְה | =
 :תואמ עבשּו ףֶלֶא םיששו םִיִגָש םֶהידקפו וְבְצו :יִרשלמע ₪
 :ןֶרְכְעְְּב לָאיעְנּפ רשֶא נבל אישְנְו רָשֶא הטמ ייִלָע םינחהְו לז

 הָטמּו .:תוֶאִמ שָמָחְו ףלֶא םיקּכְראָו דָחֶא םקידקפו יִאְבצו
 םֶהידְקפו וָאְבְצּו :ןניעדןב עְריִחֶא יִלֶּתְפנ ינבל אישְנ יִלָתְפנ

 ןֶד הָנִחְמְל םיִדְקְּפהילָּכ :תואַמ עבְרַאְו ףַלֶא םישמחו הָשלֶש ג
 עס הָוְרַמִאְל תוִאמ ששו ףַלֶא םישמִחְו הָעְבשְו ףֶלֶא תֶאְמ
 :םֶהיִלְגדְל
 ,בי ,אי ,ט ןכ ,רסח םיִנהַהְו איס + 15  ,ט"כ ,ב"כ ,ד"ו קוספ ןמקל ןויע :ש"ח ,רדינק י"כ 'ה ןכ .הָטַמּו איס +.
 א'ס . + יו יא ליעל ןייע :ןולמ ןירת יבש יִּוצ א'ס + 5  .גיד ,איד ,מ ,חל ,בל ,אל ,גכ ,טי ,חי .זט
 .רית .שיח ,ג'ד .רדינק י"כ הברה ,ד7 ןכ ,לֶאּועְב א"ס +. + = .ד"י יא לועל ןויע :בל ,חי ,בי ןכ .ףָסאָיַלֶא
 .ביי יא לועל ןייע :'ק ןילס ןירת יש יִמַע א'ס +. 5  .יו יא ליעל ןויע :ןולמ ןירת רּוצ הָרָּפ א"ס +. 9
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 9 םתאבצל תנַחְמה יִוקּפדלָּכְתְבַא תיִבְל לֶאְרְשיינֶב ידוקפ הלא
 א םִיוְלַהְו :םיִשמָחְו תוֶאְמ שמָחְו םיִפָלַא תשָלֶשּו ףָלֶא תואְמשש
 :השמחתא הָוהְי הוצ רשאפ לֶאְרְשי ב וב ודקָפְתַה אל
 % םקיִלְגדְל ונח" השמחתַא הָהְיהְוצְדרֶשַא לכל לֶאְרְשי נב ושָעַו
 גויָתְבָא תיבדלע ויִמְחְפְשמְל שיא ּועְָנ בו
 ג ניס רֶהְּב השמדת הוה רד םוִּב השמו ןְרַהֶא תַדְלִת הָלֶאְו 5

 י :רֶמָתיִאְו עלא אּוהיִבִאְו בָדְנרֶכְבה ןֶרָהַאדיִנְּב תמש הָלאְ
 3 :ןקבל םֶדָי אלמ"רָשַא םיִחְשִּמַה םיִנָחְפַה ןרֶהָא יִנְּב תומש הלא
 + הָוהְי ינפל הָרָו שֶא 'םֶבְרְקַהְּב הֶוהָי ינפל אּוָהיִבַאְו בָדָנ תַמָיַ
 ינמדלע רַמְתיִאְ רֶזָעְלֶא ןה ןהכיו םֶהל ויָקדאל םיִנָבּו יִניִס רָבְדִמְב

 :םקיִבַא ןְרַהַא
 ותא תדמְעהְ יול הטמחתַא ברקה :רמאָל השמחלָא הָוהְי רדיו
 ז תֶרָמְשמתֶאְו ותְרַמְשמחתֶא ּוְרְמָשְו :ופא ותרשו ןהפה ןֶרְָא נפל
 9 ּורָמְשְו :ןָכְשִמַה תֶדבָעְדתֶא דָבָעַל דעומ לָהֶא ונפל הָרְעָהלּב
 דתֶא דָבָעַל לֶאְרְשי יִנָב תֶרָמָשמחתֶאְו דעומ לָקֶא ילָכרלַכְתא
 9 םנּותנ םִנּותְנ וינָבְל ןרהאל םיולהדתַא | הָּתְתְנְו :ןָכַשִמה תֶדבַע

 א *ּורְמְְו רקפת יינכתֶאְ ןרהא"תַאְו :לאְרשי יב תֶאַמ ול המה
 :תַמּוי בֶרְקַה ךּוהְו סֶתָנְהְּכדתֶא
 1 ךותמ םיולהדתַא יִתְחְקְל הגה יאו :רמאל השמדלא הָוהְי רבדָיַ
 יל ּויהְו לארשי ינּפִמ םֶחְר רֶטּפ רוקְּבדלַּכ תחת לארשי נב
 3 םירצמ ץֶרֶאְּב רוכְּבדלַכ יפפה 'םויָּב רוכָמדלָּכ יל יִכ ּ:םיוְלַה

 יג ּיְַי יל הָמהְּבידִע םֶרָאְַמ לֶאְרְשְָּב רוכְּבְדלָכ יל יִּתְשּדִקַה
 :הֶוהְ
 1 יול יּבתֶא דקפ גרָמאל יניס רבְדְמְּב השמחלָא הוי רד
 :םֶדקּפִּת הָלְעְמְו שֶדְחְְְּבִמ רֶכְולָּכ םֶתחְּפְשִמְל םֶתבֶא תיִבְל
 ו יןלחינב הֶלאיהוו :הָוצ רֶשָאְּפ הָוהְי יפ-לע השמ םֶתא דָקפַ
 9 םֶתְחְּפְשִמְל ןושְרְגיִנָּב תומש הָלְאְו :יִרְרְמּו תקְקּו ןושרג םֶתמְשְּב

 חל ,אי ןכ .הָלֶאְו א"ס <. 4ב יד זיד חל ול .בל אל ,בכ ,טי חי בי אי ןכ .ףקמ אלבוחנומ]ן ב א"ס +.

 .ח"יד זייד .זיטד .זיד ויד ,טכ ,טי ןכ .קספ ו אּוהיִבָאְו א"ס הילע רסמנ אל הרסמב + + .י"ת ,י"כ שיח

 .םֶתְנְהְּכדתֶא ורָמָשְו דָקפִּ וינָּבדתֶאְו ןֶרֶהַאדתֶאְו א"ס +. 0 .' יותוטש ןייע :שגד אלב דמלה רמאל א"ס +1
 ,אמ ןכו ,'קו 'תכ יִנְבְּב א"ס הילע רפמנ ח' הרסמב <. 9 ,חנ ,אל ןכ .ןטק ףקז אטשפ אתחנתא אחפט אכרמ

 .ה"ט א"ט קוספ ןטקל ןייע :ר"ת ,ש"ח .רדינק י"כ ביל

13* 
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 :לֶאיזְעְו ןורבח רֶהְצַיו םֶרְמע םֶתחְּפְשִמְל תק ינְבּו :יִעְמְשְו נבל =
 ילַה תֶָּפָשַמ םֶה הָלֶא יִשּומו יִלָחַמ םתחַפֶשַמְל יִרְרַ נבו ₪

 שֶרְחְדְֶּבִמ רֶקְזלָּכ רַפְסִמְּב םהיִדקּפ :ינשרגה .תחמשמ םָה
 ינשְרגה תחפשמ :תואמ שמחו םומא תַעְבְש םַהיִדְכִּפ הָלָעַמְו 5
 :לֶאְלּב ףָסילֶאְו ינשרגל בָאדתיִב איִשְנו :הָמַי ונַחי ןָּכְשִמַה יִרָחֶא 4
 ףךֶסִמּו והפכְמ להו ןֶכַשִמַה דעומ לַחֶאָּב ןושרנהינְב תְרָמְשִמּו 5

 -לע רשא רַצְחַה חַתּפ ךסְמדתֶאְו רַצָקַה יעְלְקְו :דעומ לָהֶא חַתַפ 5
 :ותְדְבע לָפְל יִרתְיִמ תֶאְו ביִבָס במה" ןָבָשּמַה

 תַחּפְשִמּו יִרָהְצַיִה תַחּפשמּ ימרְמַעַה תחפשמ תֶקקְלְ -
 רפְסְמְּב :יִתָהְקַה תֶחָּפְשִמ םֶה הָלֶא יִלֶאְְעִַה תחפשו יִנרֶבָחַה 5

 יִרְמש תואמ ששו םיִפְלֶא תנמש הָלְעְמְו שֶדָחְְזִּבִמ רָכְלּכ
 :הֶנִמיִת כשמה ךְרְי לע נחי תהְקדינּב תֶתָּפַשִמ :שְדקה תֶרַמַשִמ ₪9
 םּפִרַמְשִמו :לאיזְעּב פְציִלא יִתְקְלַה תֶחָפְשַמְל בָאדתִיִב אישְנו |

 םַהָּפ ותְרָשְי שא שדפַה יִלְכו חבה הָרְנִמַהְ ןחלשהו | לאה

 ןקכה ןְרָהָאְְּ דלא ינלח יש איש :יתרכע לכו סמלו
 תחפשמו ילחמה תחפשמ יִרְרְמְל :שדקה תֶרָמְשִמ יִרָמְש תּדָקַפ 9
 רבו רַפְסְמְּב םֶקידְקפו :יררמ תֶחְפְשמ םֶה הֶלֶא ישומה 4
 םָאְדתימ איש :םִיָמאָמו ה פלא תשש הל 6 -

 יינדא ויו ויַחירְבו כשמה ושרק" יררמ ינב רָמשמ הּדְְפ 6
 םֶתדַתִיו םקינדאו ביִבָפ רַצְחַה ידִמעו ּויִתְדְבע לָכְ תפב"לש
 סמ - שכ ₪5 הָחְְמודלומהלַהֶאנפל הָמדְה ןָפָשִמַה י ונפל םינחַהְו :םֶהיִרְִיִמּ

 .חמ ,המ .במ .אמ ,מ .טל ,חל ,ול .דל ,נל .בל ,דכ .בכ ,טי חי .זי ,זט ,די .ני .בי א דבל אושב ןכ <
 ,ויד זיד ,היד ,גמ ,אל ,טכ ,אי ,ט ןכו .ץמק ףטח תֶהק :וחיריב :ו"ד ,ג"ד ,ב"ד א"ד ,חכ ,רנ ,הנ ,גנ ,בנ ,אנ ,טמ

 אלב ילחמ יִרְרִמ א"ס + 5 .מ .חל ₪ ,טב גב .זט ,מ ןכ .ןּורְבְחָו א'ס +.19  ,ט"וד ,ח'וד ,ז'וד ,ו"טד ,ו'מ

 ןכ .ּוהָסָכְמּו א"ס < 5 = ,ד"ו יא לועל ןייע + :בל ,אל ןכ ,ָסאָיְלא א" יש 4 .חל .בל ,טי:,בי:ןב ,םֶתהַפשִמְל

 ןיעה י ולא יִזעַה א"ס :חי ןכו ,חתפב ןיעה יִלֶאיִזעַה יקובנזבו 'וללהב + פז  .ר"ת ,ס"ת ,ע"ת ,ש"ח ,רד"נק ייכ 'ג

 .חל גול אל ,בי ןכ 7 א"סבו :ט"וד ,ח"יד ,ז"יד ,זיטד ,ויטד ,ה"ד ,בל ,טכ .זט ,אי ןכ .ץמק ףטחב

 במ אמ חל ול .דל ,בל ,אל טכ ,דב ,גכ ,טי ,חי זי דט ,בי ,אי ,ט ןכו תורו ןכ < 3 אד גיד
 ,חמ .המ ,מ ,טל ,גל .גי .א ןכ ,דבל אושב יִתְהְקַה א'פ :טיוד ,ח"וד .זיוד .זיטד ,ייד .ז'ד ,ויד ,ה'ד ,טמ ,נמ
 ןכ +. ₪ ט"ו קוספ ליעל ןייע :תהְק ,וחיריבו ו ןכ +: .היטד ,גיד ,ב'ד ,א'ד ,חנ .ונ ,הנ ,גנ .בנ .אנ
 ,חתפ ףטה ּותְרשָי א"ס +. 3 .ז"ב קוספ ליעל ןייע :סופדה תואחסונבו י"כ בוב ןכו .ץמק ףמה יִתָה קה וחיריב
 .במ אמ .בל .אל .דכ בי .ט ןכ .התפ ףטח יִלָחַמַה א"פ < 6 | כ 'א ליעל ןייע :טי ,חי ,זט אי ןכ
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 יִנָּב תרָמָשְמְל שְדְכַמַה תֶרָמְשִמ םירמש ויִנָבּו ןְרָצַאְו השמ

 ₪9 השמ דֶקֶפ רָשַא סולה ילקְפלָּכ :תָמּוי ברקה הו לָאְרש
 םִיִנָש הָלְעִמְו שָרָחְְְּכִמ רֶקְזלָּכ םֶתחְּפְשִמְל הָוהְי יפדלע [הַאְ
 ₪ דֶקּפ הָשמלֶא הָוהְי מא :ףַלֶא םיִרְשְ
 רפסמ תֶא אָשְו הָלָעְמְו שדָחְְְּכִמ לֶאְרְשָי ינְבְל רֶכָנ רֶמְּבלְּכ
 4ו יִנְִּב רֶכְּבלָּכ תחת הָוהְי יגַא יל םיולְהתֶא ּתַקְלְו :םֶתְמְש
 :לֶאְרְשי יִנֶּב תָמָהְבְּב רוכְב"לָּכ תחת םִיולַה תמָהָּב תֶאְו לֶאְרְשִ
 ₪ :לֶאְרְשִי יִנְבּב רוָכְּבְדִלָּכ תא ותא הָּוהְי הוצ רָשֶאַּכ הֶָשמ דקפינ
 3 םהידְקפל הָלְעַמְו שֶדְהְדְִּפִמ תֶמָש רפְסִמָּב רֶפָו רוכְּבדלָכ יהוו
 :םִיִתאַמּו םיִעָבְשְו השלש ףלֶא םיִרָשעְו םינש
 % רוכְּבדלַּכ תחת םְּלַהתֶא חה :רֶמאְל השמדלא הָוהְי רד
 םולח יקדויקו םתְמְָּב תחת םיולה תַמָהְּבתֶאְו לאְרְשי נב
 4 "לע םיִפְדְעֶה םִיָתאָמהְו םיִעְבְשהְו הָשְלֶשה יייּודָּפ תַאְו :הָוהָי יִנָא
 4 םיִלַָש תַשָמָה תַשַמָח תְחְקְלְ :לֶאְרשי נב רוככַמ םלַה
 4 ףַסָּכַה הָּתַתְנו :לקשה הָרַג םיִרָשָע חכִּת שְדִקַה לָקָשְּב תלְגְלְנל
 49 םוידפה ףַסּכ תֶא השמ חקוו :םְֶּכ םיִּפְדֶֶ -- וינבְלו ןרהֶאל
 ₪ חלל לֶאְרְשִי יִנָּפ רוכב תאמ :םיולה ייודפ לע םיִפְדָעֶה אמ
 יג ןָפיו :שדקה לָהָשְּ ףֶלֶאְ תוֶאמ שלש ו םיִשָשְ השמח ףסּכַהתֶא
 הּוצ רשאּפ הָוהְי יפדלע וינָבְלו ןרַהֶאל םידפה ףסָפִתֶא הֶשמ
 :השמחתֶא הָוהְ
 ד יִנָּב שארהתַא אשְנ :רָמאל ןֶרָהֶאלַאְו השמחלָא הָוהָי רכדיו
 5 םישלש ןָּפִמ :םֶתְבָא תיבל םֶתְחְּפְשִמְל יול ג ךותמ תֶהָק
 הָכאְלמ תושעל אָבְצַל אָבילָּכ הש םיִשמָחְְְּכ דע ן הֶלְ הָנָש
 + :םישְדְכַה שד דעומ לָהֶאְּ תקַקחיִנְב תדבע תאו :דעומ לָהאְּב
 5 "ופְכְו ּךֶסַמַה תֶכָרֶּפ תֶא ּודבּוהְו הָנָחְמְה עֶסְנְּב וינָבו ןרהא אב

 6 ליְִּכדדְנָב ּושְרָפו שחה רע וס יִלָקונְַַ :תדעה ןרא תֶא ה
 א"י ןכ .ןרָהאָו אלב יפ לע השט א"סב :ןרהַאְו לע דוקנ < ₪ שיח .גיד ,זט ,ני ,בי ,מ ןכ .ןרָהֶא איס +. 5

 אמ מ .מל ול .רל .אל ,רכ .גכ .בכ .טי הש .גי מ ,ח אכרמבו ירצב ןכ +. 45 .ם"ת .ש"ח ,רד"נק י"כ

 ,אי .א ןכו .ףקסבו לוגסב -תֶא גילפ הילע רסמכ ח הרסמב :ויד ,איד ,חנ ,ונ .הנ ,גנ .אנ ,חמ .המ .גמ .במ
 :שגד אלב רמלה רמאל א"ס +. 4 .ט"וד .ה"יד ,ז"וד ,זיטד ,ייד .זיד .היד ,בג ,טמ ,חל .גל .בל .מכ .חי ,זי .בי

 יתכ םיִרּפה 551  ,טכ ,חי ןכו ו אלבו הנוטב תֶא איס הילע רסטנ אל הרסמב +. 5. 'ו תומש ןייע

 .טיי 'ג ל"ע :ץמק ףטח תֶהק א"ס +. + ,7 שה גיד חל .בי ,אי ןכ .יקו 'תכ םִיודָּפַה א"סב :'ק םֶוודְּפַה

 זמ .ג"מ .טיל ,ה"ל .יל 0 :ש"ח .ה"יד ,חי .בי ןכ ,יקו יתכ אָּבַה איסב :אָּכַה ריבס = 5
 .עזח ,י"ת .שיח ,רדינק יזכ יב ןכ .ויְלָע ושרפו א"ס +5
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 דָנְּב ושְרֶפַי םיִנָפִה ןֶחְלָשולעְו ווי ִמְשְו הָלָעְמְלַמ תֶלָכִת ד
 תֶאְו תיקנמהתֶאְו תפכַהתֶאְו תַרְעְקִהתֶא ייִלָע נתנו תל

 תעלות דָנּב היל שרפו :הֶיִהִי ויִקָע דיִמְפִה םֶחָלְו ךסנה תושק 5
 דַנְּבווחְקַלְו ויִּהְּפִדתֶא ּומָשְו שחת רע הָסְכְַמְּב ותא פו יִנָש 9

 דתֶאְו ָהיָחקְלמדתַאו ָהיְתְרְנדתַאְו רואָמַה תֶרַגְמתֶא ּופכְו תֶלַמִּת

 התא ַתְנְו :םהְּב הלדותהשי רש הָנְמש יִלָכ"לַכ תאו ָהיֶתתחמ וס
 חבומ| לעו :טומההלע נתנו שח רוע הָסְכְמדלֶא ָהיִלְּכלֶכדתֶאְו גג

 ּומְשְו שחֶּת רוָע הָסְכַמְּב ותא ּוָפַכְו תֶלְכְּת דָנְּב שרפו בָהְוה
 של דב שֶרָכַּב םֶבותְרשְי רשֶא תרָשה יִלְּכדלָּכדַתֶא וחקלו :וידּכְדתַא 9

 לבש דלע ּונתְנו שח רוע הָסְכַמְּב וא יפכְו תֶלַכִת דָגְּבדלֶא ות

 ייִלָע ִנְתִ ןִמנְרא דג ויִלָע ושְרֶפּו חֶכזמַהתֶא יִנשדְו :טומה 4
 תגְלְזִמַהתֶא תֶפְחְמַהתֶא םהּב ויל ּוָתְרָשַי רֶשִא ויִלּכדלֶּכתֶא
 רש יסְּכ ויִלָע ּושרֶפּו הפומה יִלְּכ לָּכ תקְרזמהדתֶאְו םיִעָיַקתֶא

 דלָּכְדתֶאְו שךקה"תֶא תפל וינָבּו ןרהא הָלְכְו זויָּדְב מָשְו שת 5
 דאל תאָשְל תֶהְקיְגָב ואבי ןכ"ירחֶאְו הָנְחְמַה עסְנְּב שדְקה יִלְּ
 תּדְקְפו :דעומ לָקאְּב תֶהְקְנְב אָשִמ הָלֶא ּותָמְו שדְקַהדלֶא יָעְגי
 תחְנמּו םימפה תַרָטְקּו רואָמַה ןמש ןקפה ןרַהאְְּכ \רֶועְלא
 שָדְקְּב ו"רָשָא"לֶכְו [ָּכְשִמהלֶּכ תּקֶּפ הָחְשמה ןמָשו דימה
 ויִלָכְבּו

 פ טָבָשדתַא ּותיִרָכִמִילא :רָמאל ןֶרָהא"ַלֶאְו השמדלָא הָוָי רדָינ 8
 ותְמָי אָלְו יָהְו םֶהְל ושע| תאו :םָיולַה ךותמ יִתְהְקַה תַחְפֶשִמ ו

 שיא םֶתוא מָשְו ואבָי ינְבּו ןרהא םישדקה שדקדתא םֶּתְשְְּב
 שרקַהתֶא עלַכְּכ תוֶאְרְל ואָבְידאָלְ :ואשַמלֶאְו ותדבעְדלע שיא 90

 :ותמו

 ישרפ םֶהְ"נ ןושרנ יִנְּב שארהתֶא אשְנ :רָמאְּל השמדלַא הָּוהְי רדיו ₪
 ךןְּב דָע הָלַעִמְו הָנָש םישלש 'ץֶּבִמ :םֶתְחְּפְשִמְל םֶתְבִא תבל ₪

 הָרבָע דְבַעַל אָבָצ אָבְצְל אָּבַהְלָּכ םֶתוא דָקְפִּפ הָגָש םישמִח
 .בל .אל .רכ ,גכ ,טי .בי אי .ט ןב ,התֶאָו א"ם +. 14  .א"ל יג ליעל ןויע :חתפ ףטח ּתַרָשָי א"ס 4
 :דבל אושב ןכ +. 85  .יד 'ו תישארב ןייע :אדח הלמ ןָכיִרָחַאְו א"ס +. 15 = .ע"ת ,י"ת ,א"ת .ש"ח חל .ול .רל

 ,אמ אל ,רכ .גכ .זט .בי .ט ןכ .-לֶא איס +. 19 .ח'כ יג ליעל ןייע :ץמק ףטחב ןכ +. 15  .ט"י 'ג ליעל ןויע
 .שיח ,חל ,אל .גכ ,אי ,ט ןכ .יקו יתכ דלענ איסב :יק דלעְו רובס + 19 .םית ,ע"ת ,וית ,א"ת שיח

 :שגד אלב דמלה רמאל א"פ +. 91  .ה"כ קוספ דע 'ב קוספ גי ןמיס םיטפושב הערצמ דחא שיא יהיו הרטפה +.
 .ז"מ ,ג"מ ,ט"ל ,ה"ל ,'ל םיקוספ ןמקל ןויע :י"ת ,שיח .בנ ,גכ ,זי ,בי ,אי ןכ .דעְו א"ס +. 23 יו יו תומש ןיע
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  ואשֶנו :אָשִמְלּו רבעל יִנָשְרְגְה תחְּפְשִמ תדבע תאו :דעומ לָהאְּב
 -רַשֶא שחתה הָסְכִמּו והפְכִמ דעומ לָהאדתֶאְו [ֶּכְשמַה תֶעיִרְידתֶא
 8 רּצָחַה יעלק תֶאְו :דעומ לָהֶא חַתָּפ ךסְמתֶאְו הֶלְעְמְלִמ יִלָע
 חָפְזִמַהְדלַעְו ןָּכְשמהְדלְע רשֶא רצְחה רעש ! חַתָּפ \ ךְסֶמתַאְ
 הָשְעְי רשַא"לָּכ תֶאְו םֶתְדְבַע יִלְּכלְּכדתֶאְו םֶהיִרְתְיִמ תֶאְו ביִבָס
 עז יִּנָשְרְגה יִנִּב תדבעדלק הָיְהִת וינָבּו ןרהא יפדלע ּודְבִעְו םָהָל
 "לָּכ תֶא תְרָמְשַמְּב םֶלְלִע םָּתְדקְפּו םֶתְדְבִע לֶכְלּו םֶאְשַמלָפְל
 5 םָּתְרמשמּו דעומ לָהַאְּב יִנָשְרְגה יִנְּב תֶחְפשִמ תלבע תאו :םֶאָשַמ
 99 ירְרמ יִנְּב :ןהפה ןְרַהֶאדְַּב רָמָתיִא דִיְּב

 ו האש םישלש ןֶבִמ :םתא דקְּפִת םָתְבַא - תיכל םֶתְְּפְשמְל
 רבעְל אָּבָצְל אָּבַהלָּכ םֶדָקְפִּת הָנָש םיִשְמָחְדְִּב דַעְו הָלְעְַ
 31 לָהאְּב םֶתְדְבַעְדלְכְל םָאשמ תְרָמְשִמ תאזו :דעומ לָהֶא תֶדבַעַתֶא
 19 ביִבָס רַצָחַה *ֶדּומַעְ ;ויִנְדִאו וידומעו ויָחיִרְבִו ןֶכ ָכְשַמַה ישרק דעומ

 תֶמשְבּו םתְדְבַע לַכְלּו םהיִלְּכ"לַכְל םָהיִרְתיִמּו םֶתדְתִיו םָהיִנְדַאְו

 ג יְִרְמ נב תחּפֶשִמ תינבע תאו :םֶאָשמ תרְמשמ יִלְכתֶא רקפת
 % דקפיו :ןקכה ןֶרַהְאְְַּב רָמְתיִא דיְּב דָעַומ לָהֶאְּב םֶתְדְבִע"לֶכְל
 תיִבְלּו םֶתְחְּפְשִמְל יִתְחִקה ינְּבתַא הָדעַה יִאישְנו ןרהֶאְו השמ
 8 ;אָּבַה"לָּכ הָנָש םיִשְמָחְדְזִּב דעו הֶלָעַמְו חֶנָש םישלש ןָּבִמ :םֶתבָא
 6 םיפלא םֶתְחְּפְשמל םֶהיִדְקּפ ּויָהְיְו :דעומ לָהֶאְּב הָדבַעְל אָבַצַל
 1 בה" יִתָקְקַה תֶחְּפְשִמ ידוקפ הלא :םיִשָמָחְו תּואמ עְבֶש
 :הָשמדְָּב הָוהְי יפדלע ןרהֶאְו השמ דֶקָּפ רָשֶא דעומ לַהאְּב

 5 ןֶפמ :םֶתְבָא תובל םֶתוְּפְשַמְל ןושרג נב ירק
 אָבְצְל אָּבַהְ לכ הָנָש םיִשָמָחְְוָּב דע הֶלָעַמְו הָנָש םישלש

 4 םֶתְבָא תיבל םֶתחפָשִמְל םָיִדְקְּפ ווק :דעומ לָהְָּב הָרְבְפְל
 גג ןושרנ יִנְּב תחָפָשמ ידּוקפ הֶלֶא :םישלשּו תוֶאְמ ששו םיפְלַא
 :הֶוהי יפדלע ןְרַהֶאְו השמ דֶקָּפ רָשֶא דעומ לֶֶאְב דָבַעָה"לָּכ

 1 ןּכמ :םֶתְבא תיִבְל תחש יִרְרְמ יִנֶב תֶחָּפְשִמ יִדּוקָפּו

 .ח"יד זייד .זיטד גיד .חנ ,מ ,חל .בל .אל .טכ ,זט .בי ןכו .אלמ םֶהיִלָע יללהב .יטלשורי ןכ + ₪

 עַבְשּג א"סב .עַבְשּו ריבס +- 6  .ה"כ 'ג ליעל ןויע :ץמק ףטחב ןכ +. =  .עית ,שיח .בל ןכ ,דלָּפְדתֶא א"ס +. 5%
 א"ס +.5 ח"כ יג ליעל ןויע :ץמק ףטח ןכ < ₪ | .ץית ,יית ,שיח .רדינק י"כ א"י ,טכ ןכ ,'קו יתכ
 םיקוספ ןמקל ןייע :וד ,ג"ד ,ב"ד ,א"ד ,במ הל .בל אל .טב ,דכ ,טי .זט .די .בי .ט ןכ .רסח הול
 .ימ קוספ ןייע :ם"ת .ע"ת ,שיח ,רדינק ייכ יט ןכ .תיַבְל א"ס +. 5  .ו"מ ,ד"מ ,ב"מ .ימ
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 הָרְבְעַל אָבְצַל אָבַהילָּכ הָנָשםיִשְמָחְְּב דֶעְוהְלָעַמְו הָנשםיִשלש
 :םִיִתאְמּו םיִפְלַא תָשְלָש םִתְהְּפָשִמְל םָהיִדְקּפ ויָהִיַו :דעומ לָחְפְּב 4
 יפדלע ןרהאו השמ דָקָּפ רָשֶא יִרְרִמ יִנְּב תֶחפְשִמ ידוקפ | הָלַא 48

 יאישנו ןֶרָהֶאְו העמ דָכָּפ רֶשַא םיִצָהְפהלָּכ : :השמ"דיְּב הָוהְי
 הגש םישלש ןבמ :םֶתְבִא ת'בְּו םָתפשִמל םיולָהתא לאְרשי 47

 תבעו הָרבְע תָרְבְע דבעל אָכַהְלּכ הגש םישמחְ"ּכ דעו
 תוֶאְמ שָמָחְו םיפְלֶא תנמש םקיִדקפ ויו :דקומ לַהָאְּב אָשַמ

 יתְרְבַעְרלַע שיא שיא הָשמדדְּב םֶסוא דפ הָוהָי יִפִדלע :םיִנמשו 9

 :הֶשמחתא הָוהָי הָוצְדרֶשֶא ויִדְקְּפו ואָשמדלעו
 -ןמ ּוחְלַשיו לאְרְשי ינְּבתֶא וצ :רֶמאְל השמדלא הָוחְי רכדָו ק
 הָבְקְנְִרַע רָכמ :שָפְנְק אמט לָכְו בָלְכְו עּורְצְדלָּכ הָנָחְַה 5
 םָהיִנָהְמתֶא ּאָמַטי אָלְו םּוחְלשִּת הָגַחְטְל ץוחמדלֶא חלש

 םֶתוא ּוחְלַשְיַו לֶאְרְשִי נְּב ןכדושעו :םֶכותְּב ןכש יִנָא רֶשֶא +
 ינב ּושע ןִּכ השמדלא 'הוהי רָבּד דשא הנחמְל .ץּוחמדלא
 :לֶארשי
 השאהוא שיא לֶאְרְשי יִנָּבדְלֶא לָפִּד :רמאל הָשמחלֶא הָוהְי רָבְדָיַו 2

 שפה הַמְשֶאְו הוהיב לַעמ לַעָמְל םֶדָאָה תאטַה"לָּכַמ לשעי יִּכ
 ושארב ומָשַאתֶא בישו ּושָע רשא םֶתאַטַהְדתֶא ּודותַהְו :אוָהה ד
 לא שיאל ןיא"םַאְו :ול םשֶא רשֶאל ןַתְנו ויִלָע ףסי ותשיִמָחְו 5

 ליא דבלמ ןָהּפל הוהיל בשמה םֶשָאָה וילא םשֶאַה ב ישהל

 דינב .ישדק"לְכְל הָמּורְפלְכְ וויל ובדרפַכְו רש םיִרפּכַה
 ווי ול וישדקחתַא שיאו יהיה ול ןקפל ובירקירשא לאְרְשי ופ

 :היחי ול ןָהפל ןתידרשא שיא

 ס ּתְרַמָאְו לאְרשי יִנְּבִלֶא רָּבִּד זרָמאל קמיל הָיהְי ךבדָיו 1נ
 שיא בבָשְו :לעמ וב הֶלעָמו תשא הטשתחיכ שיא שיא םֶהְֶא
 דַעְו הֶאַמְנ איָקְו הָרְְּסִנְו הָשיִא ייִעְמ לע ערֶזתַבְכַש 5ָתֶא

 וְּתְשַאחתֶא אקו הָאְנְקְדַחּור ויל רבָעְוַוהְשּפִתְנ אֶל איִהְו הָּב ןיִא 4
 אל איִהְו ותָשַאתֶא אגְקְו הָאְנְקְדחּור וילע רָבָעדוא הֶאָמְטְנ אוק

 <ך ד

 א"ס+.ד.1,5,11 41 ] .ר"ת ,פ"ת ,ע"ת ,י"ת ,רד"נק ו"כ 'א ןכ ,יקו יתכ רָשֶאַּכ א"סב :רָשֶאַּפ ריבס +9 .ח"ל קוספ ןייעצ.6

 ;יק איִהַה +.6 .ס"ת ,י"ת ,ש"ח ,טכ ,טי ,בי ,אי מ ןכ ,"דַעְו א'ס +3 יי ו תומש ןויע :שגד אלב רמלה רטאל
 םֶלָעָבְו יקובנזב +- 13  .רית ,ס"ת ,ע"ת .ש"ח גיד ,דכ ,בי ןכ ,שיִאְו א"ס <. 0 | ,בי ןכ ,'קו יתכ איהַה א"פב

 .ייד יד .חנ דל .בל ,אל .דכ ,טי ,בי ןכ .איִהְו א"ס = 33 .ייד ,ז'ד ,במ ,ול ןכו ,ץמק
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 15 הָנֶּבְרְהתֶא איבהו ןהפהדלֶא זּתשֶאדתֶא שיִאָה איִבַהְו :הֶאְמַמְ
 ןהידאלו | ןמש ויל בציראל םיִרעָש חמק הָפיִאָה תָרישע ָהיְלע
 16 םירקהו :ןוע תַרָכְזמ ןורכז תחְגִמ אוה תא תַחְנמהיּפ הָיבְל ויל
 וז דיִלָכְּכ םישדק םיִמ ןהפה חלו :הָוהְי ינפל ּהָדְמָעָהְו ןקכה ּהָתא
 ןתנו ןָקּפה חו ןָבְשִמַה ערק הִיִהְי רשא רֶפְעַהְדְִמּו שרח
 8 שאְרְדתֶא ערֶפּו הָוהְי ינפל הָשאָהְדתֶא ' ןהפה דימעָהְו :םִיְמַהְדלֶא
 ְךיְבּו אוק תֶאְנַק תחְנמ ןורכוה תחְנִמ תא היכל ןתְנְו הֶשאָה
 ופ דלֶארַמִאְו ןהפה הא עיִבשהְו :םיִרְראַמַה םיִרָמַה ימ ּויִהָי הפה
 תחָּת הֶאְמִמ תיטש אָל"םָאְ ךֶתא שיא בכְש אל"סא השאה
 גט תחת תיִמְש יִּכ ףאְו :הָלֶאָה םיִרְרְאַמַה םיִרּמַה יממ ישנה דשיא
 :ךשיא ידעלכמ ותָבְכְשתֶא לב שיא ןפיו תאָמְטִנ יכו ךשיא
 גג הֶשֶאְל ןהפה רמָאְו הֶלֶאה תַעְבְשִּב הֶשֶאָהְתֶא ןקפה עפה
 ךכרודתא הֶוְי תַתְב ךמע דוְְּב העלו הָלֶאְל דוא הוה ןּת
  יעַמְּב הָלאָה םיִררָאְמְה ימה ואב :הָבְצ דְנַמְּכתֶא הלפ
 ₪ "תֶא בק :ןָמָא ו ןמָא הָשאָה הָרְמִאְו ּךרָי לַּפְַלְו ןַמָּב תיְּבְצַל
 % "תֶא הָכְשַהְו :םיִרָמַה ימדלָא הָחְמּו רֶפָפַּב ןָקּפה הֶלֶאָה תַלֶאָה
 םירראמה םימה הב ואבו םיִרְרֶאמַה םיִרָמַה יִמדתֶא הֶשֶאָה
 25 "תֶא ףינהו תֶאְנְפַה תֶחְיַמ תֶא הָשאָה דָיִמ ןהכה חֶקְלְ :םִיִרָמְל
 8 "ןִמ ןהּפה ץמָקְו :חָבְ זמַהְדלֶא ּהָתא ביִרְקַהְו הָוהי ינ נפל הָחְנמַה
 הָשאָהְדתֶא הָקְשְי רֶהאְו הָחָבְזִמַה ריִטקַהְ הְָרָכְואדתֶא הָחְנַמַה
 ₪ לעמ לעמו ּהָאְמְמְנםֶא הָתיַהְ םַתֶא הקשהו :םִיְמַהדתֶא
 הָלָפְְו הנטב הָתְבָצְו םירְמְל םיררָאמה םימה הב ואו הָשיִאְּ
 ₪ הֶשאַה הֶָאְמְמנ אלא :הָמִע בֶרְקְּב הָלֶאְל הָשאָה הָתָיְהְו הָבְָי
 9 המשּת רָשֶא תֶאְנָקַה תות תאְו :ערֶ]ז הָעְרֶזִנְו הָתְקְנְו אוָה הָרהשו
 ₪ הָאְנְק חּור ויל רבעה רשֶא שיא וא :הֶאְמְטְנְו שיא תחת הָשא
 ןהפה חל הֶשעְו הָוהְי ינפל הֶשאָהְתֶא דיִמעָהְו ִתְשַאדתֶא אקו

 במ .אמ .מ .טל .חל .ול .דל .בל .דכ ,בכ חי .זי .זט .גי .ט איעג אלב -תֶא חנומ ןֶרַה ןכ <. < 1%
 אכרמ תֶא ןהּפַה איסו :חמ ,גמ ,די ןכ ,איעג חנומ דתֶא ןהכה א'ס :אע .בס ,אס ,וג .הנ ,נג ,אנ .המ

 :'ק איה + + 1, 1% 9 ,טמ ,א ןכ ,איעג אכרט -תֶא ו תצקמב :חנ גל .אל .טכ ,גכ טי ןכ .איעג אלב דתֶא

 ,זט ,בי .או ,ט ןכ .חתפ ףטח םירְראמה איס < <" %,₪ .בל אל דכ .טי ,גי בי ןכ ,יקו'תכ איה א"פב

 ,אל ,זי ןכ .ןטק ףקז חכומ אטשפ הָפאָהְלֶא רַמָאָו איס +.18 יד ,זיד ,חנ ,גמ .חל אל ג טכ .דכ .טי ,חי

 .ביד .במ ,דל .בל אל .טכ .דכ .בי ,ט ןכו .רסח ּדְתא ימלשורי יללהב ןכ +. 1 י"ד .זיד ,ויד ,גיד חל ה

 :ב'ד ןכו ,דבל ץמקב הָערֶזִת וחיריב :ויד .חנ .בנ ,טכ .דכ .ט ןכו .ץמק ףטח .הָעַרֶזנְו יללהב .הגומב ןכ <. 5
 .בי ןכ .ןטק ףקז שיא איס :יללהב ןכ < ₪ | .הנ ,גנ ,המ ,המ ,טי ןכ ,הניגנ אלבו ףקמב -הַעַרֶזְנְו א"סבו
 ויד .בנ .במ .מ .ול .נל .בכ .זי



 ץ 31-טז 9 רבדמב ..

 אשת איהה הָשאָהְו ןןעמ שיִאָה הָקְִו :תאְזה הָרותה"לְּכ תֶא 4
 :הָנעדתַא
 5 ּתְרמְאְו לאְרְשִי ינָפִדלֶא רַּבִּד :רמאל השמדלָא הָוהְי רד ]

 :הוהיל ריוהְל רי רֶדְג רדִנל אלפי יִכ הָשאדוֶא שיא םֶהְלֶא
 תָרָשַמדַלֶכְו הָתָשָי אָל רכש ץִמְְו ןיי ץפח ריי רָכַשְו ןיימ 5
 ור ימי לָּכ :לכאי אל םיִשְבִיְו םיתל םיִבָנִעְו הָּתֶשִי אל ןםיִבְנע 4
 ימילְּב :לכאי אֶל :ודדעְו םינצרחמ ןייה ןפנמ הָשְעְי רֶשָא לכמ 5

 ריזיִרָשֶא םִמִָּה תאלְמ"דע ושארדלע רבעידאל רַעָּת ּורזנ רֶדָנ
 הוהיל ויוה ימָוילפ :ושאר רעש עַרֶּפ לדג הָיַהְי שדק הןהיל <
 אָמְטידאל ותחאָלו ויחֶאְל ומָאְלּו ויִבָאְל :אָבָי אל תמ שָפְנלע ד
 ₪י* אּוה שדק ו יִמָו לָּפ :ושארדלע ּויָהְלֶא רג יִּכ םֶתְמְּב םֶהְל <

 חלו ורַנ שאר אָמְטְו םאָתַּפ עַתַפְּב ויִלָע תמ תומי"יִכְו :הָוהיל 5
 אַבַי ינימשה םויבו וּונָחְלִגי יעיבשה םויפ ותרהַט םויְּב ושאר גס

 "הֶשֶעְו :דץומ לֶהֶא חַתָפדַלֶא ןהכהדלֶא הֶנוי יב יִנָש וא םירת יִתְש גג
 -לע אָטֶח רשֶאָמ ייִלָע רֶפַכְו הָלַעְל דֶחֶאְו תאְטַחְל דָחֶא ןהכה
 ורזנ יִמָיתֶא הָוהיל רָיזהְו :אּוקַה םויּכ ושארדתַא שדקְו שפנה

 אָמָמ יכ ולפי םיִנשאָרָה םיִמָיהְו םֶשָאְל יִתְנְשִּב שָבְכ איִבַהְ
 חַתַפְלֶא ותא איִבָי ורזנ יִמָי תאלמ םוויָּב רינה תרות תאזו :וְרֶזנ 3

 םיִמִת ּותָנָשְְּב 'שָכְּכ הֶוהיל .ונְבְרְקדתֶא בירקהו :דעומ לָהֶא 4
 דָחֶאְדליִאְו תאָטַחְל הָמיִמִּת הָתְנְשדִתְּב תחא הֶשְבַכְו הָלשְל דָחֶא

 יקיקרו ןמשב תֶלּולְּב תלח תֶלָס תוצמ לַפְו :םימְלַשל םיִמָּת 5
 ינפל ןקפה .ביִרְקהְו :םֶהיִּכְסִנְו םֶתְחְנִמו ןמשּב םיִחְשְמ תוצמ

 * חַבַז * הָשעַי לָיִאָהְתֶאְו :יִתְלְעתֶאְו ותאָּטַחתַא הָשַעְו הָוהָי וז
 :ּוכסְנדתֶאְו ותחְמתֶא ןהכה הֶשָעְו תוצמה לס לע הָוהְילםיִמְלְש

 שאר רעָשהתַא חקְלו ורזנ שאר"תֶא דָעְומ לָהֶא חַתָפ רינה חֶלַגְו 5
 דתֶא ןהּפה חֶכֶלְו :םימלשה חַבְז תחְּתִ"רָשֶא שאָהדלע ןַתֶנו ורֶזנ 5

 הֶצְמ קיקרו לפה"ןמ תחא הֶצמ תלחְו ליאָהְְִמ הָלֶשְּב ערה

2 - 

 אלב דמלה רמאל א'סב + 1 = .רדס ןאכ ןוא א"סב +. 1 4 .אל .בי ןכ ,'קו 'תכ איָהַה א"סב :'ק איהה +
 .ימלשורי ןכ + 5 תל הל .בכיג ןמ רב סופדה תואחסונבו י"כ לכב אכרמב ןכ +. 3 .יי 'ו תומש ןייע :שגד

 הָשַעְו א'ס +. 11  .'ו טיב תומש ןייע :לוגס רֶָנ א"ס <. .ה'יד ,גיד ,מ חל .דל ,בי .ט ןכו .אלמ םיִמָיַה יללהב
 ןכ .אטשפ ךפהמ :יִמְלְש"הַבַז הָשע א'ס + וז = .אריעז יה + .בל .טכ .חי ,זט ןכ ,אלזאו אמדק ןהפה
 .במ .מ .אל .טכ .בכ ,חי .בי ןכ ,חגומ הָלַעו איפ + ז  .חנ ,מ .בל ,אל .טכ .בכ ,חי .בי אי
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 גט םֶתְוא ףינְַו :ורֶזנ"תַא וקְלִנְתה רֶחַא ריזה יִפָּכילִע ןתָנְו דָחֶא
 לע הָפּונְתַה הָוָח לע ןהכל אה שָדַק הָוהְי י ונפל ּהָפּונִּת ו ןָהּפה
 גו רָשֶא ליזה תֶרות תא] יי ריגה התְשַי רקאְו הָמּורְּפה קוש
 ורד יִפּכ ָי גיִשַּת"רָשֶא דָבְלַמ ורזנ-לע הָוהיל ָּבְרַה רדי
 :ּורִנ תרות לע השעי ןַּכ רד רָשֶא
 לה - 2? רמאל וויְנָּבדלֶאְו ןרָהאדלֶא רב :רמאְל השמדלָא הָוהְי רדיו ס

 % ָךְכְרְבִי :םֶהְל רומא לארשי ינָפתֶא וכרבַת הפ
 5 דילַא ויְנָפ | הָוהְי ראי :ּףְרָמְשִיְו הָוהי

  ףל םשֶיו ךיִלא יינפ \הָוהְי אש :נחְי
 ע יִנָאְו לָאְרְשי נבלע יִמָשתֶא ומְשְ :םּולָש
 ז דתֶא םיִקָהְל השמ תולכ םּיָב יִהָיַו :םכלבא
 חָּבְזִמַהדתֶאְו ויִלָּכלָכְדתֶאְו לתא שָדְקִיו ותא חַשְמַַ ןָּכָשִמַה
 לֶאְרְשִי יאישְנ ובירקיו :םֶתא שדי םֶחָשְמַַו וָיְלַּפדלָּפדַתֶאְו
 :םיִדָקַּפַהְלַע םיִדְמַעָה םה תטמה יִאיִשְנ םֶה םֶתבִא תיִּב יִשאָר
 3 רַקָּב רָשָע ישו ִםַצ תלה שש הָיהְי ינפל םָנָכְרַקְדתֶא ּואיבינ

 :ןכשמה ינפל םוא ובירקמ דחאל רושו יאנה ינט"לע הָלנ
 + תֶרבַעְדתֶא דבעל ּויָהְו םֶּתִאַמ חק :רמאל השמדלָא הָוהְי רָמאָיַו
 6 חקו :וְתְרְבַע יִפְּכ שיא הלה לֶא םֶתּוא הָּתַתָנ  דעומ לָחֶא
 ז ישו תא :םְלַהלֶא א ןתיו רבת תלנעָהתֶא הָשמ
 9 !תֶאָו :םֶתְדְבע יִפּכ ןושרג ינבל ןתְנ רקְבה תעבְרֶא תֶאְו תולָנֶעַה
 םֶתְדְבְע יפפ יִרְרִמ וגל ןֶתְנ רקְּבַה תנמש תֶאְו תלָנֶעַה עפר
 9 תרבעדיפ ןֶתָנ אל תַפק ינבלו :ןהפה ןֶרָהאדֶב רָמְתיִא דב
 גט חָפזמַה תכְנִח תא םיִאְשְנַה ּובירקינ :ּואָשְי ףָתּכּ םֶהְלַע שדה
 :חבומה יגפל םְֶּבְרְקתֶא םֶאישְַה ובירקנ ותא חשמה םיּב

 ₪ ד

 11 בירה םויל דָחֶא איִשְנ םויל דַחֶא איִשְנ השמ"לַא הָוהְי רָמאָיַ

 ןב-)

 אלב דמלה רמאל איס +. ₪  ,דיד ,אמ ,נכ ,בי ,ט ןכ .ּורֶזְנ איס +.?ו = .גָשִּת רשֶא הגוטב ,יללהב ןכ +.

 ,חמ .המ .במ .אמ ,מ ,טל ,חל .ול ,דל .בל .גכ .זי .די .גי .בי רבל אושב ןכ +.  .יי 'ו תומש ןייע :שגד
 ,בכ .טי .חי .זט .אי .ט ןכ .חתפ ףטח םֶכְרְבָא א"ס :ט"יד ,ח"ויד ,זייד ,זיטד ,גיד .ביד ,איד ,ונ ,הנ .גנ 3

 .טי .זי .די :בי ,ח .ו ןכו .וללהב ןכ +.1 47  .וימד ,ייד .זיד .ויד .היד .חנ .בנ ,טמ .נמ ,גל .אל .טכ .דכ
 :טייד .ויטד היד .ביד .חנ .ונ ,הנ ,גנ .בג ,אנ .טמ .חמ ,המ .גמ ,מ .טל .חל .ול .דל ,גל .גכ .בכ
 .זיטד .ייד .זד ,ויד היד ,גיד .איד ,במ .אמ .בל ,אל .טכ ,דכ ,חי ,זט .ני .אי ,ט ןכו .רסח תַלַּב הגומב

 ריבס +. 5 .תקובד יק + 9 .גיד ,חנ ,חל .בל .בי ,אי ןכו .אלמ תּוטָטַה ימלשורי .יללהב ןכ +. 5  .ת"יד ,ז"יד

 א"ס ז.9 ,  ר תומש ןייע :שגד אלב דמלה רטאל איס +. + .שיח ,ב' ןכ .'קו יתכ ינו איסב :םיִנָש
 .טיי 'ג ליעל ןייע :ץמק ףטח תֶהְק
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 םיִרקמה יהיו :חָבזִגַה תֶכְנְתל םֶנָּבְִרְקתֶא 9
 :הֶָדוהְי הטמל בָחָנימַעהְּב ןושָקנ :ְּבְרַקדתֶא ןושארה וי

 קרזמ ְּלְקְשִמ הֶאְמּו םישלש תחא ףַסַּכְד תרעְק ונברק 3
 תֶלְס םיאלִמ | םקינש שדקה לָקַשְּב לקש םיִעְבש ףַסַּכ דָחֶא

 :תרטק הֶאְלִמ בָהז הרשע תֶחַא ףּכ + הָחְנמְל ןמשב הָלּולב 4

 -ריעש :הֶלְל יתְנָשְֶּב דָחֶאַשְבְּכ דָחֶא ליא רֶקְְּדּב דָלֶא רפ ל
 הֶשְמָח םליא םִיִנָש רֶכְּב םיִמלַשה חַבְזְלּו :תאַמַחְל דָחֶא םיִזע גז

 ךןֶּב ןושחנ ןּבְרְק הז הָשמָח הָנָשְְיְנְּב םיִשָבִּכ הָשְמָח םיִדּותע
 :בָדְמַע
 דתֶא ברקה :רָבשָשִי איִשְנ רָעּוצִּב לֶאְנִַתנ בירקח ינשה םויִּב 9

 דָחֶא קָרְזִמ הֶלְקָשמ הֶאמּו םישלש תחא ףסכ"תרעק בק
 הָלּולְב תָלֶס םיִאְלְמ םָקיִנְש שדקה לָקָשְּב לָקַש םִִעְבַש ףֶסּכ

 ךַּב דא רפ :תַרְטק האמ בה -- תחא ףִ גהָחְנִמְל משב ₪
 םיזעד ריעש :הֶלעל ותְנָש דןֶּב דָחֶאשֶּבְּכ דָחֶא לא רֶקָּב
 הָשִמָח םליא םיִנש רקְּב םיִמְלְשה חַבְולו :תאָטַחְל .דָחֶא
 -ןּכ לָאְננ ןפרק הג הָשמח הָנְשדִיִנִּב םישָכְּכ הֶשִמָח םיִדְּמַ
 ;רעּוצ
 דתַרָעְק דנָכְרְק :ןלחדְִּב בָאילַא ןלובז יִנֶבְל איִשְנ ישילשה םויב ₪

 לקש םיעבש ףַסַּכ דָחֶא קמ הלקשמ האמ םישלש תטא ףסָּ
 ףּכ :הֶחְנמְל ןמשב הָלּולְּב תֶלְס םיִאְלְמ םֶהיִנְש שדקה לָקָשְּב 6
 -שָבָּכ דָהֶא ליִא רָקְּבְַּב דַמֶא רֶפ :תֶרְמְק הֶאְלִמ בָהֶז הָרשָע תֶחֶא גז

 ִמְלְשַה חבל :תְְל דָחֶא םיזעריעָש :הלעל וִתנשְב דֶחֶא 5
 השמח הָנשְיְנּב םיִשָבּכ הָשִמָח םיִדְתַע השִמָח םֶליִא םִינש רֶקּב
 :ןלחְּכ בָאיִלֶא ןפרק ה

 -תַרָעְק ברק :ראיִדְשדְזּכרּוציִלָאְנְכואְר נֶבְל איִשְנ ייברקםויּפ 41
 לכש םיִעְבש ףַסָּכ דָחֶא קָרזִמ ּהלְקְשמ ּהָאַמּ םישלש תַחַא ףֶסִּכ
 ףּכ :החְנמל ןמשב הָלּולְּב תֶלָכ םיִאְלְמ | םֶהיִנָש שדקה לָקָשְּב

 -שָבָכ דא לא רֶקּבִֶּכ דא רפ :תרטק האמ ברש תא
 םיִמְלֶשה חַבַולּו :תאָטַחְל דָחֶא םִַעְריִעְש :הֶלשָל תְנֶשְֶָּב דַחֶא
 .אנונת דוי אלטו אמדק דוי רסח םיִלַא א"ס +.+. 11, 5, 5 .'ָז יא ליעל ןייע :ןילמ ןירת בָרְנ ימנע א"ס +. +. 5, גז
 .ח"י יל תישארב ןייע :רכָש שיא - רכָששי וא רכששי א"נ +. 8 .חל ול .אל .בי ןב
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 הָשִמָח הָגָשְינּפ םיִשָבְכ הָשִמַח םיִדְתַע הקמח םֶליִא םִיִנָש רֶקְּ
 :רואיִדְשְּכ רָציִלֶא ברק הז
 ל ונָּברְק :יִּדשיִרּוצְדִּב לָאימלש ןועמש ינבל איִשְנ ישימחה םזּכ
 ףֶסַּכ דָחֶא קָרָומ ּהְלְקְשִמ אמו םישלש .תחא ףָסָכִרִתְרְעְמ

 ןמָשב הָלּלְּב תֶלָס םיִאַלְמוםַהיְִש שדקה לקשּב לקֶש םיִעְבש
 % רָקְּבְרִּב דָחֶא רפ :תרטק הֶאְלְמ בֶהָז הָרָשַע תהא ףפ הָחְנִמְל
 30 :תאָטַחְל דָחֶא םֶישריעָש :הָלעל ותְנשְִֶּב דָחֶאְדשְבָּכ דֶחֶא לא
 4ג םיִשְבְּכ הָשַמָח םיִדְּפַע המח םֶליִא םיִנש רֶקְּב םיִמָלַשה חַבְוְלּו
 :יִדָשיִרוצְדְִּב לֶאימְלש ןּפרְק הו הָשִמֶח הָנָשינְּ
 1 "תרעק וטְּבְרק :לֶאעדְְּב ףָפִיְלֶא דָנ יִנְבְל איִשְנ ישְשִה םּויּב
 םיִעְבְש ףסכ דָחֶא קרומ ּהָלְקַשמ הֶאמְו םישלש תטא ףָסְ
 :הֶחְנמְל ןמשב הלולב תֶלָפ םיִאְלִמ  םֶהיִנש שרפה לקָשְּב לקש
 % דַחֶא ליא רֶקְּבְִּב דֶַא רפ :תרטק הֶאְלְִמ בה הָרָשַע תֶחֶא ףּכ
 % הֶבַולו :תאטחל דַחֶא םיִזעריעְש :הֶלעל תְנשְְְּב דַחֶאשָבְּ

 גב םיִשָבְּכ הֶָשְמָח םיִדְמע הָשִמַה םֶל'ַא םִינש רֶקְּב יִמְלשַה
 :לֶאעדדְֶּב ףַסִיִלַא ןפרְק הז הָשִמִח הָנָש
 1; ופרק ;רוהימעפ עָמֶשיִלֶא םיִרָפִא וגל איִשְנ יִעיִבְשַה םויב ם

4 

 נוקב

 :החְמל ןמשב הלול הל םיאלמּ |םָהיִנְש שלה לקשב לקט
 5 דֶחֶא ליִא רֶקְּבְְֶּב דָחֶא רַפ :תְרְטְק הֶאְלִמ בָהָז הֶרְשַע תא ףּכ
 3% חַבולּו :תאְָחְל דָחֶא םיזעדריעש :הֶלעל יתְנשֶָּב דֶחֶָאשֶבּכ
 יגְּב םיִשָבְּכ המח םיִדּפַע הֶָשִמַח םֶליֶא םינש רֶהְּב םימלשה
 :דּוהיִמעְָּב עָמָשיִלָא ןפרק הו השמח הָנָש
 4 נָּבְרְק ּרוצהַדֶפְדַּב לֶאיִלְמנ השנְמ ינְבְל איִשֶנ יִניִמְשַה םויּב
 םיעָבְש ףַסָּכ דָחֶא קָרָומ ּהָלְָקֶשִמִה ּהֶאַמּו םישלש תחא ףסְּכִרתרַעְק
 :הֶחְנמל ןמשב :הלושל תֶלְס םיאלמ | םָקיִנָש שדמה למשְּב לקָש
 % דָחֶא לא רֶקְּבְרִּב דא רפ :תרטָק הֶאְלִמ בז הָרָשַע תֶחא ףּכ
 2 חבולו :תאטַחְל דַחֶא םיוט=רטש :הלעל ותָנָשדִֶּב דָחֶאשָבָּכ
 " דינב םישכּפ הָשִמָח םיִדָּתַע הֶשמָח לא םִיִנָש רֶקְּב םיִמְלָשַה
 ;רוצהַדְפְְּב לֶאיִלְמְ ןּפְרְק הז הָשִמָח הָנֶש
 :ןילמ ןירת יִּבש יִרּוצ א"ס +.+.%,5 .חל ,ול ,אל ,בי ןכ ,אנונת יואל אמדק דוי רסח שש "+
 .י יא ליעל ןייע :ןילמ ןירת רּוצהְרָּפ א"ס +. +. 5%, 59 .דיי 'א ליעל ןייע : ו א"ס +..45, 41 יו יא ליעל ןייע
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 -תרעק ברק יעד ןֶדיִבָא ןָמָינב יגְבְל אישְנ יִיִשֶּתַה םויּכ ₪
 לקש םיִעָבש ףַסִּכ דָחֶא קרזמ ּהלְקַשמ הֶאַמו םישלש תחא ףַסַּכ

 ףפ +:החנמל ןמשב הָלּולְּב תָלְס םיאְלִמ םָהיִנש שרקה לָקֶשְּב ₪
 דָחֶא לא רהב דָחֶא רפ :תֶרטק הֶאלִמ בָהָו הָרָש תחא 3
 חבל :תאטַחְל דָחֶא םיִזעְריְעְש :הלעל יתְנָשדֶַּב דָחֶאְ"שִבִכ 5

 הינִּב םיִשָבִּכ הָשִמַה םיִדְּתַע הֶשִמָח םֶליֶא םִיִנָש רהב מלטה

 וולנ

 דָחֶא - רלביב דַחֶא - :תָרְטק .הֶאְלִמ בה הרשע תחא ₪9
 חבל :תאטחל דָחֶא םיִזעריִעָש ;הלעל ותְנְשדֶֶּב דָחֶאַשְבַּכ ז|

 דינָּב םיִשָבִּכ הָשְמָח םיִדְּמַע הָשִמָח םלא םִנָש רֶקְּכ םיִמָלְשַה
 :יִדָשיִמעְִֶּ רָזְעיִחַא ןּפְרִק ה הָשמח הָנָש
 טָכְרְק :ןֶרְכָעְּ לָאיִענפ רָשֶא יִנְבְל איִשָנ םוי רָשַע יִתְשע םויָּב
 םיִעָבְש ףַסָּכ דָחֶא קָרְזִמ הלקשמ ּהָאְמּו םישלש תחא ףַסָּכרתְרְעק
 :הָחְנמְל משב הֶלּלְּב תְלְס םיאלִמ\םֶהיְנש שדקח לָקְשְּב לקש
 דָחֶא ליִא רַהְּבְֶַּב דָחֶא רֶּפ :תרמק האלמ בה הרשע תֶחַא ףכ +
 חבל :תאָטַחְל דַחֶא םיִּוְעְדריִעש :הֶלְִל ותְנָשְֶּב דֶחְא"שַבּ 2

 דיִנְּב םיִשֶכְּכ הָשִמָח םיִדְּתַע הֶשַמִח םֶלא םיִנֶש רהב םיִמְלַשה |
 :ןֶרְכָעְְּב לֶאיְִגַּפ ןּפְרְק הֶז הָשַמָח הָנָש

 טָכְרְק :ןֶניעדְֶּב עְריחֶא יִלָּתְפנ ינבל איש םוי רשע םּויְּ +.
 ףַסָּכ דָחֶא קָרֶזמ .הָלְקְשמ אָאמּו םישלש תחא ףַסָּכרתְרְעְק
 ןמשב הָלּולּב תְלְס םיאלמ |םֶהיִנָש שֶדְקַה לָקָשְּב לִהש םעְבְש |
 רָקְְּרְב דא רפ :תרְמְק הֶאְלְמ בָהְו הָרְשַע תא ףפ הַחְנמְל
 :תאָמַהְל דָחֶא םִיעְריעָש :הָלְל תְנָשְְְּב דָחֶאְדשֶבָּכ דָחֶא לא ₪
 םישָבַכ הֶָשַמָה םיִדְמַע הֶשַמַח םליא םִיִנָש רֶקְּב םיִמְלָשַה חַבְזְלּו 3

 :ןֶניעְְְּב עְריחַא ןפרק הָו השמח הָנָשדנּב
 תרעק לאְרְשי יִאישְנ תֶאְמ ותא חַשְמַה םייְּב הפזמה תֶכְנָחו תאו ₪

 םיִּתש בָהָו תופכ רֶשָע םִיִגַש ףקפדיקרֶזְמ הָרָשָע םיִּתְש ףסּכ
 יבש ימַע א"ס ד. דה 1 .הל ול אל ,בי ןכ ,אנונת דוי אלמו אמדק דוי רסח םילֶא א"ס ד 5 83

 .דל .בל ,אל ,דכ ,בכ ,חי ,זי ,זט ,די אי .ט ,א ףקמ אלבו חנומ ןכ + 15 .ביי יא ליעל ןייע :ןילמ ןירת
 .הניגנ אלבו ףקס =יִּתְשַע איס :זייד .ייד ,זיד ,איד ,אע .בס ,חנ ,ונ .הנ ,ננ אנ .טמ .המ ,נמ .מ .טל .ול
 .טיוד ,ח"וד .זיטד .ויד .ע ,אס .במ ,אמ .חל .גל ,נכ .טי גי ןכ
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 6 קָרְזמַה םיִעְבשְו ףֶסִּכ תחאָה הָרָעְקַה הֶאַמּו םישלש :הָרָשָע
 :שֶדְקַה לָקְָשְּב תוֶאְמדעְּבְרֶאְו םיִפְלַא םיִלּכה ףַסִּכ לב דָחֶאָה
 86 לָכָשְּב ףפה הָרְשַע הָרְשַע תֶרטק תֶאְלְמ הָרָשְקדםיִּתִש בָהָז תוּפּכ

 ₪ םִיִגש הֶלַל רֶקְּבלָּכ :הֶאַמּו םיִרָשָע תופּכה בהְזלּכ שדה
 רַשָע םינש הָנָשדִיְנְּב םיִשְבְּכ רָשקםִיִנְש םֶלא םיִרָּפ רָשָפ
 8 םיִמָלְשַה חַבְנורֶקְּב לכו | :תאטַחל רָשָע םִיִנש םיִיִריעַשּו םֶתַחְנִמ
 םיִשָכַּפ םישש םיִדָּתַע םישש םֶלא םיִרָּפ הָעַּבְרַאְו םיִרָשָפ
 89 אבבו :ותא חַשְמה יִרָחא חומה תכְנָח תא] םישש הָנָשדינְּב
 ויִלָא רָבּדַמ לוַהְתַא עמו לתא =ברל רעומ לֶהֶאדלֶא הָשמ

 רָבִדָיַו םיִּברְכַה יש ןיּבמ תֶדְעָה ןרא-לע שא תרפכה לע
 :;וילַא

 5 ה וילא ְרמִאְו ןרָהָאהלֶא רפד :רמאל העמדלֶא הֶוהָי דיו שרפ
 :תודגה תעבש ּוריִאְ הָרנִמה ָּפ לּומחלַא תרגההתא ףתְלַעהְּ
 3 הָוצ רשאפ ָהיִתְְג הָלָעָה הָדנְמַה יִנָּפ לּומדלָא ןרהא ןּכ שעיו
 + "רע ּהָכרָירע בָהָו השקמ הָרְְמַה השעמ הוו ?הָשמחתֶא הָוהְי
 הָשָע ןכ השמדת הָוהְי הֶאְרַה רֶשֶא הֶאְרִמּכ אוה השקמ ּהָחְרּפ
 ;הָרְַמַהדתֶא

 | לֶאְרְשי יגִּב ךופמ םיולה"תַא חק :רְמאְּפ השמדלַא הָוהְי רבדָיַ
 ז תאָטַח ימ םֶהיִלַע הוה םֶרָהְטְל םָהְק הָשַעְתהכְו :םֶתא ּתְרהְֶו
 8 רפ לחקלו :ּורְקטהְ םֶהיִדְַב ּּכִכְו םְרָשְִּדלָכְהלַע רע וריִבַעָהְו
 חקִּת רֶקְּבְִּב ינשדרפו ןֶמָשְב הָלּולְּב תֶלְס ותָחְנִמּו רַקְּכְְְּב
 / למת תְלַהְקלְו דעומ לָחֶא ינפל םְלַהתֶא ּתְבְרְקַהְו :תאָטחְל

 10 חיָנְב ּוָפָמָמְו הֶָוהְ נפל םיולְהְתא ָתְברְקַהְ :לארשי יב תָרָע
 גג יִנָּפְל הֶפּונְּת םִיַולהדתֶא ןרַהא ףינהְו :םיולהדלע םֶהיִדְידתֶא לֶאְרְשַי
 19 ּוכְמְסִי םיולהְו :הנהי תדבעדתַא דבַעְל ּויָהְו לארשי יִנָּב תֶאְמ הוה
 א -- הֶלעדַחֶאהְתֶאְותאטַחדַהֶאָהְדתאהַשע!םיִרְפהשארלעםַהיִדְיתֶא

 .חל .בי ןכ .אלטד אלמ םיִלְיַא א'ס + +. פז, ₪ ,ז' ץטק ףטחב ןכו ,הָרָעְִמַה א"ס הילע רסמנ גמ הרסמב +. =

 .ט"וד ןמ רב סופדה תואחסונבו י"כ םירפס לכב אטשפב ןכ +. חז

 אלב דמלה רמאל איס +. +. 1.5 = .'ז קוספ יד ןמיס דע ד"י קוספ יב ןמיס הירכזב יחמשו ינר הרטפה +. 1 1
 לינ +. + | ,ו"ת ,שיח ,רדינק י"כ זיט ,זט ןכ ,'קו 'תכ דדעו א"סב :דדַעְו ריבס + + + 'ו תומש ןייע :שגד

 ,גכ ,גי ןכ .יקו יתכ איה א"סב :'ק איה +. + | .ז"י ,ז"ל:א"ל ה"כ תומש ןייע :עית .ש"ח ןכ ָהיָחְרִפ - הֶחְרָּפ

 .ט"יד ןמ רב סופדה תואחסונבו י"כ םירפס לכב דבל ןטק פקזב ןכ + 6 .דיד .אל .דכ
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 ונִ ינפלוןרהא יגפל םיולקדתֶאַתְדפַעהְו :םיולה"לערפכלהוהיל 8
 לֶאְרְשִי ינּב ךופמ םיולַחתֶא תְלדְבַהְו :הֶוהיִל הפות תא תפנה 4
 דעומ לָהֶא"תֶא דבעל םיִולֶה ּואְבָי ןֶכדיְרָחֶאְו :םָיולַה יל ּוָהְו 5
 יל המה םְִתְנ םְִִתִנ יּכ :הפינת םֶתא פנה םתא" תרהטו 6

 ינפמ " לפ רוכב * םֶהְרְלְּכ " תרמּפ * תחת לֶאְרש יִנָב ךוְּתִמ
 םֶדְאְּב לאש ינבּב לוכְבילכ ל יפיניל םֶמא יחחקס לֶאְרֶשי גז

 שבת

 0 התו :לארשי ינבּב ה תַחָה 0 הקו 8

 דיפ תֶדְבַעְתֶא דבעל לֶאְרְִי ותמ וי גבל ןרָמַאְל םיִָתָ
 יִנְבְּב הָיָהְי אלו לארשי נבלע רָפַכְלּו דעומ לָהֶאב ילֶאְרְשי

 ןרהאו השמ שעיו :שָדָהַהלֶא לֶאְרשיחינב תַשְנַּב ףנ לארי 50
 השמחתַא הָוהְי הּוצְדרָשֶא לַכַּמ םיולל לַארָשיחינְּב תַדְעלְכו

 םַהיִדְנּב סְּבַכִַ ולה ואטחתיו :לארשי יִנב םהל ּושַעְדְִּ םיולל 1
 :םרהטל ןלַהֶא םהילע רפכיו הוה ינפל הָפּונָּת םֶתא ןרחא ניו

 ןח יגפל דעומ לאב סְְֶבְעְתֶא דל םיולק ואב ןכ"ירַחֶאְו
 :םֶהְל ושע ןכ םיולקדלע השמדתא הָוחְי הןצ שא יגָב נפלו
 םיולל רשא תַאָז :רמאל השמחלַא הֶוהְי רד 7

 לָהְא תֶרבַעַב אָבְצ אָבְצְל אבי הָלְעַמְו הֶָנָש םיִרָשְעְו שָמָח 'ֶּבִמ
 דע דֶבַעַי אָלְו הָרבָעֶה אָבְצִמ בּושָי הָנֶש םישמח ןֶּכַמו :דעומ 5

 דָבַעְי אל הָרבָעו תרָמשמ רָמשל דעומ לָחֶאְּב ויָחאדתֶא תרשו
 :םֶתרְמָשְמְּב םָיולְל הָשָעִמ הָכּכ

 ץראמ םֶתאַצְל תינשה הָנָשּב יִניִסְדרַבְדִמְב הָשמחלָא הָוהְי רבְדָיַו מ
 חֶַּפַהדתֶא לאְרשידינְב ּושעיו :רמאל ןושארֶה שָדְחְּב םְִרָצִמ 9
 ושעת םִיְבְרַעָה ןיּב הוה שדחב םוי"רשע הָעְּבְראְּב וְדְעוִמְב 3
 השמ רדיו :ותא ושעַת ויִמְּפָשַמ"לֶכְכו ויִתְקְח"ְלְכְכ וָדְעְמִּב ותא +
 ןושארְב חַסּפַה תֶא ושעימ :חַסֶּפִה תשעְל לָאְרְשַי נֶבִד לֶא 5

 ,טייד ןמ רב סופדה תואחסונ לכבו י"כ םירפס לכב דבל ןטק ףקזב ןכ +. 5 ול ןכו .ץמק ְדַמעָהָו יקובנזב <
 ןֶכיִרָחְַו א'ס + +. 15, 5  ,איי קוספ ליעל ןויע :ע'ת ,י"ת ,אית .גיד ,חל ,בל ,נכ ,חי ,בי ןכ .הָיהָ נפל אס <.
 םתא תְרַהָטְו א"ס <. 15  .ע"ת .ש"ח ,רדינק ייכ יד ,ט ןכ ,להא תדבע איס +. 5 .יד יו תישארב ןויע :אדח הלמ

 א'ס +. 16 = .שיחב 'קו 'תכ ןכו .ינבמ םֶתָר רַמָּפ רּוכְּבדַלָּכ תחת ריבפ < 6 .אמ ,טכ ,טי ןכ ,ריבת אכרמ
 ופר ןכ 1 412 = יו ו תומש ןויע :שגד אלב רמלה רמאל איס < 5 זיו קוספ ןייע :שיח ,חל .ט ןכ .ינְבִּב
 רַבְְמְּב איס :זייד .זיטד ,ייד היד ,חנ .ונ ,הנ ,גנ .בנ .חמ ,המ ,גמ .מ .טל גל .אל :טכ ,דכ .זט ,די
 .ט"יד ,ח"יד .ו"טד .ז'ד ,ויד ג'ד .א'ד .אנ .טמ ,במ ,אמ חל .ול .דל ,בכ .טי ,חי ,זי .גי ,אי ןכ .שגד
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 רָשֶא לכ ניס ו םיֶּבְרעַה ןיפ שדְחל םו רֶשָע הָעְּבְראְּב
 6 ּויָה רָשַא םיִשְנֶא יהיו :לֶאְרְשַי יִנֶּב ושע ןִּכ השמחתֶא הוהי הָוַצ
 וברקיו אוהה םויּכ חסַפִהחתשעל וכאלו םֶדֶא שפל םיִאְמִמ
 המפה םיִשְנָאָה ורמאיו :אּוקַה םּוָיּכ ןרֶהֶא י ינו הָשמ נפל
 דתֶא בירק יתלבל ער המ םֶדֶא שפִנְל םיִאְמְס ונְָנִא וילא
 8 ודמע השמ םֶהְלִא מאי :לארשי ינְּב דותְּב ודַעָמְּב הָוהְי ןָמְרְכ

 :םֶכָל הוה הוצו"המ הָעְמשַאְו
 49 שיא רמאל לֶאְרְשַי ִנְּבִדלֶא רָּבִד :רמאל השמדלַא הָוהְי רּבדָיַ
 םֶכיִתרדְל וא םֶכְל הקחר ךְרְרְב וא שפל אמט הָיַהְייִּכ שיא

 וג םָיָּכְרְעַה ןיפ סי רשע הָּכְראְּב ינשק שדחפ :הוהיל חַסָפ חשו
 וג רקבדדע ממ ּוריִאשידאל :ּוהְלְכאָי םיִררִמּו תוצמדלע ותא ּושעי

 ו "רַשַא שיאָקְו :ותא ּושעי חַסֶּפַה תקְח"ַלְכִכ וָברְּבָשַי אל םָצָעו
 שפנה הֶתַרְכְנְו חַסַּפַה תושַעְל לדָחְו הָיְהְאְל רֶדְבּו רּוהָט אוה
 אשי .ואְטָח ודעָמְּב בירקה אל הָוהי ןּפרק !יכ הימעמ אוקה
 14 הספה תֶקְחָּכ הוהיל חספ הָשַעְו רג םֶכְּתִא רוגידיכו :אּוהַה שיִאָה
 :ןֶרֶאְ הַרָזֶאְלּו רגלו םֶכְל הָיְהי תחא הקַח הָשעי ןָּכ ומָּפָשִמְכּו

 25 "תא ץנֶעַה הָפּכ ןָּכָשְמַהְדתַא םיִקָה םויִב
 -דע שָאהַארמַּכ ןכשמההלע הָיִהְי בֶרָעְבּו תֶדעָה לֶקֶאְל ןּכֶשמַה
 ול תּולעה יפלו :הֶלִיְל שֶאְדהַאְרִמּו ונַפכְי ןנֶעַה דיִממ הָיַהְי ב :רֶקְּ
 ךןָּכְשי רש םּוקְמְ לֶאְרְשִי יִנָב וַעְסי ןֶכ"יִרָחֶאְו לָהאַה לַעַמ ץֶנָעַה
 8 לֶאְרְשִי יִנָּב ּועָסִי הָוהְי יפדלע :לארשי יִנְּב ּונָחְי םש ןֶנעָה םֶש

 נחי ןכשמה"לע ןנעה ןַפָשי רֶשא ימללָק ימי הוה יפדלעו
 9 "תֶא לֶאְרְשיחינְב ּוְרָמשְו םיבר םיִמָי ןָכָשמַהְ"לע ןנָעָה ךיִראְהְב
 0 "לַע רָפְסִמ םיִמָ ןנעה הָיִחְי שא שו :שָס אָלְו הֶוהְי תְרָמְשִמ
 עו ץִנָעָה הָיִחְי רָשָא שף ּוועָסִי הָוהְי יפדלעו ונח הוה יִפלע ןָפְשַמַה

 ןעה הָלְוהלילומייוא טפו רקמה הפנו רקבדרע בעמ
 עפ כשל ֶּכִשִמַהדלַעְזְגָעָה ךיִרָאְְּב םיִמיחוֶא שדחחוא םימידוא 02
 ,זט .בי .אי ןכו .רססח ברקה הגומ רפסב +.ז .ע"ת ,י"ת ,א"ת ,ש"ח ,רד"נק י"כ 'ו ןכ ,'קו יתכּויְהִיַו א"סב :ּויְהִיַו ריבס +

 א"ס < 3 ה לע דוקנ + 10 .יי יו תומש ןייע :שגד אלב דמלה רמפל א'ס < 9 .אמ .חל .בל אל ,דב מי

 יִמָּודלָּ א"ס +.18  .יד 'ו תישארב ןויע :אדח הלמ ןָכיִרָחַאְו א"ס +. 7 .ת"יד ,ז"יד ,ז"טד ,דכ ,םי ,בי ןכ ,איהַה

 .ח'וד זייד .זיטד ,ויד .זיד ,חנ .ונ .בג ,מ ול .בל .אל .טכ ,גכ .טי ,חי ,זט ,די .בי ,אי ןכ .םושרג
 .בכ .טי ןכ ,ףקמ אלבו חנומ א איס + 5  .חייד ,זיד .ז"טד ,ייד .זיד ,גכ ,טי ,חי ,בי ןכ ,-דַעְו איס +. פו

 ,ויד .ז'ד ,ג'ד חל .בל ,אל ,טכ .נכ ,אי ןכ ,אלמ ומי אפ <. ₪ .זד .במ ,חל .דל .בל
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 הָוהְי יפדלע וע תלָעַהְבו עָפַי אָלְו לאריה ני ויִלַע
 הוה יפדלע ּורְמש הָוהְי תַרָמְשַמַתֶא ָּפְי הֶוהָי יפ"לע| ו
 :הֶשִמדִיְּב
 ם ףַכִּפ תָרָציִצַח יִפַש ףל השַע :רמאל השמדלָא הָוהְי רבדִיַו

 :תונָחְמַהדתֶא עָּפַמְלו הָדַעַה ארקִמל ל ויָהְו םתא הָשַעָּת הָשקִמ
 -םַאָו :דעומ לָהֶא חתָפלֶא הָדְעְהלּכ ףיִלא ודעונו ןְּב עקֶתְו 2

 :לֶאְרְשי יפלא ישאר .םיִאישְנַה .ףילא דעו ּקְתְי תֶחאְּ
 הָעורָת םֶתְעַקְתו :הָמְדְק םיִנחה תונָחְמַה יענו העּורִּת םָּתְעְקְת
 :םהיעסמל ּעָקְתִי הָעּורֶת הָנָמיִּת םיִנהַה תּוָחַמַה ועְסְנְו תיִנש
 םיִנָהְכה ןרָהָא נבו :שיִרֶת אָלְו ועָקְתִת לָהָפַהדתֶא ליָהְק קָהְבּו 8
 ּואבְתדיכְו :םֶכיִתְרדְל םֶלוע תֶקִמְל םכל ויו תוְרְצְצָחַּב -

 תרַצְצַחַב םֶתְשְרַהְו םְָּתֶא רֶָרצַה רצה"לע םָמְצְראָּב הָמָחְלַמ
 םֶכְתַחְמשםויִכּו :םֶכיִבְיִאִמ םּתְעַשוְנו םֶכיִהְלַא הָוהְי ינָפְל םָּפְרַכְְנְו 9

 םֶכיִתְלע לע תַרָצְצֶהַכ םֶּתְעַקְתּו םֶכְשְדָח ישאְרְבּו םֶכיִדַעומְב
 הי נא םֶכיהְלַא נפל ןורבול םכל וו םכימלש יחכז לע
 :םֶכיַהְלַ

 פ ןָנָעָה הלענ שָדְחְּב םיִרָשְעְּב יִנשה שָדְהְּב תינָשַה הָנָשּכ יִהָיַו גג

 יעס רפדממ םקיפסמל לערב ועסה תֶדעַה ןפטמ לע 9
 "רב הָוהְי יפדלע הנשאַרּב יִעָסּוו :ןֶראָּפ רבְדִמְּב נעה לט 59

 ואָבְצ-לַעְו םֶתאְבַצְל הָנטאָרָּב הָדּוהְידיִנְב הָגִחְמ לָנֶד עַפיו
 -ןֶּב לָאְנִתְנ רָכשֶשי ינְּב הָּטמ אָבְצדלַעְו :בָדָניִמַעְדְּב
 ןכשמה דרּוהְו :ןְלַחְְִּב בָאיִלָא ןְלּובז יִנָּב הָממ אָבִצִדלְִ

 הָחמ לנד עפנו :ןכשמה יִאְשִנ יררמ ינבו ןושרנהינב עס
 השמ אָבְצדלַעְו :רּואיִדְשדַב רוציִלַא ואָבְצלְ ַעְו םֶתאָבַצ צל ןב םּואר 9
 ףַסֶיִלַא דָנחיִנְב הממ ל :יִדָשיִרוצְְּב לָאיִמְלְש ןוקמש יִנֶב 0
 ןָכָשמַהְתֶא ומיִקהְו שדְקִמה יִאְשְנ םיִתָקְַה שחנו :לֶא ל 1
 ואָבְּצ-לַעְו םֶתאָבַצְל םיִרפא"ינב הגחמ לָנָה עסְנְו :םֶאּבְדְע ל
 -ןַּב לָאילמנ השנמ יִנְּב המ אָבְצְדלעְו :דּוָהיִמַעְְּ מילא 3

 , אי .ט ,ה ,ו ןכו .םֶכיִשְרֶח יללהב ,הגומב ןכ +. 19 ."י יו תומש ןייע :שגד אלב דמלה רמאל א"ס <. 0
 .ביד .איד ,חנ .ונ .הנ .ננ .אנ ,טמ .המ .המ .אמ .מ .טל .חל .ול .דל .בל .אל .טכ .דכ ,נכ .חי זמ
 ןייע :רָכָשַשּי אינ +. 5 | .יז יא ליעל ןייע :ןילט ןירת בֶדָכ יִמע א"ס +. 4 | .ש"ח .ה"וד ,ז"וד ,זיטד .ו"טד ,גיד
 .יויא ליעל ןייע :ןילמ ןירת יִּבַש ירּוצ איס +. 19 .ש"ח ,מ .טכ ,נכ .אי ןכ .ןבואר יִנָב א"ס +. 88 .ח"י יל תישארב
 .ז"כ 'ג ליעל ןייע :דבל אושב םיִתָחּכַה א"ס +5 .ד"י 'א ליעלןייע :ָּסאָּיְלַא א"ס <. 9

 .-ע א
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 1 ךתלעהב א 4 --אז 8

 5 לָנִד עַפְנְו :ינועדחןְּב ןֶדיִבִא ןִמָינְב נְּב הֶממ אָבְצלַעְו :רּוצְרּפ
 " רעיחא ואָבְצהלַעו םֶתאְבַצְל תנהְמְהלַכְ ףסאמ ןֶדְיִנְב הָנַחְמ
 % -לעו :ןֶרְכעְְּב לֶאיִעְגַּפ רשאי הָטמ אָבְצְדַלַעו :יִדָשיִמַעְְּב

 א לָאְרְשידינב יעסמ הלְא :ןַעְב עְריחֶא יל יב הֶטִמ אָבְ
 9 "ןָּב בֶבְחְל השמ רַמאַיַו ;ועָפיו םֶתאָבָצְל

 רַמָא רָשֶא םוקֶמה"לָא ּוָחְנַא | םיִעְסְנ השמ ןתח 'ָידִמַה לָאשְר
 בומדרְּבד הָוהְיהיִכ ךל ּונְבַמהְו ְּמַא הָכְל םָכְל ןִּתֶא ותא הָוהְ
 פ יִתְדְלוִמלאְו יִצְראְהלֶאדסא יּכ ךְלא אל ויִלֶא רָמאַיַו :לֶאְרְשָילַ
 ו רָּכְרִמּכ ונַתְַח עי ןָפ"לע !יִּכ ונְתא בָועת אָנילַא רמאיו :ךלא
 99 רָשַא אוהה בטה הָיַהְו ונָמע ךְלת"יכ הָיִהְו :םֶנעְל ול יח
 ₪ םיִמָי תָשְלֶש ךֶרד הָוהְי רהמ עס :ךָל ּונְבְהְו ונָמַע הָוהְי ביי
 םֶהְל רּוְתְל םיִמָי תָשְלֶש רד םָהיִנְפל עסנ הָוהְיתיִרְּב ןוראו
 % - 6 -  :הנחִמהְדמ םָעְסְנֶּב םֶמוי םֶהילַע הוי ןָנַעְו +הָחּונמ

 8 ףיָמָיִא לצְפַיו הָוהְי | המּוק השמ רַמאַיו ןֶרֶאְה עְְנַּב יִהְַ

 8 יפְלא תוְבְבְר הָוהְי" הָבּוש רמאי הָחָנְבּו ְִיְנָפִמ ךיאְנשמ וס
 6 - לֶאְשי
 אי ופא רחיו הָוהְי עמשיו הָוהָי ְאְּב עָר םיִננָאתמְּכ םָעָה יִהָיַ
 ג "לֶא םַעָה קעציו :הָנְחִמַה הָצְקְּב לכאַּתַו הֶוהְי שא םֶּבְדרַעְבִתו
 9 םוקמהדםש אָרְקיַו :שֶאָה עְקָשּתו הָוהְידְלֶא השמ לָלַּפְתִיַו השמ

 + יברקְּב רָשָא ףָסֶפַפאָהְו :הָוהְי שא םֶב הָרעָבִדיִּכ הָרְעְבִּח אּוָהַה
 ונְלְכָאְי ימ ורמאינ לאְרְשִי יִנֶּב םֶנ ּוכְביו ובשיו הָואת ּוואָתַה
 5 םיִאָשקה תא םֶנְח םִיְרְצִמְּב לכאנ"רשַא הָנּדַהתֶא לרכז ;רָשְּב

 6 הק :םיִמּושהחתֶאְו םיִלְצְבַהתֶאְו ריִצָחָהתֶאְו םיְִטַכאַה תאו
 ז אוה דָנדַערֶוַּכ ןמַהְו זּוניִניַע ןּפה"לֶא יִּתְלַּב לָפ ןיִא הָשְבָי ּונָשַפַנ
 3 וכד וא םיִחְרְב יִנָחָטְו יטקלו םַעָה לטש :חלדבה ןָיעָּכ ונעו

 דשל םעְָּכ מע הְַָו תנע ותא שו רוב ולְשְבּו הָכדִמּ
 דרָשֶא איס +. ₪ = .ב"י יא ליעל ןייע :ןילמ ןירת יִּבַש יִמע א"ס +. 5 .'ייא ליעל ןייע :ןולמ ןירת רּוצ הֶרְּפ אס ₪

 .הכופה ןונ = + 5 6 | .ייד .זיד .ויד .חנ ,טמ, במ ,אמ .ול .דל .בל ,דכ .בכ .טי ,גי ןכ ,הנוגנ אלבו ףקמ
 .זיטד אל ןכ .קספ ו הֶבּוש איפ < 6 = .ונ ,במ .ול .בכ ןכו .ץמקב רָמאי יקובגזב ז. 8 = .יק וחְנְבּו + 6

 .בג אג :חמ המ .במ אמ .מ :םל .ול .רל .גל .בל זי .די ,גי .בי .ז בל אושב ןכ <. 6 .ח"וד .ז"וד
 .חל,אל .טכ .דכ .גכ .בכ ,טי .חי .זט ,אי א ןכ .חתפ ףטח תָּבַר איס :ויטד .ויד ,היד ,איד .ונ הנ ,נג
 חי ,זט .אי ןכ .חתפ ףטח םיִנָנאָתָמְּכ אס < + .טייד הייד .ז"יד .זיטד ,ייד ,זיד ,גיד ,חנ ,טמ ,נמ

 איס + 6 .'ק ףֶסֶפַסְהְו +. < .ם"ת ,עית .א"ת .רדינק י"כ א"כ ןכ .יִניִעְּב א"ס < 1 = גיד ;נמ חל .אל .טכ טי

 .גיד .בל אל .טכ ,גכ .טי ןכ ,אלמ ּוניִשְפִנ
14* 



 עמְשיַו :ויִלָע ןָּמַה דרי הָלְיְ ל למה תַדָרְו :ןֶמְשה 5
 הָוהְי ףאדרחיו ולָהֶא הז תַפְל שיִא ויִתחְפְשִמְל הב םעָקרתֶא השמ

 ףדבעְל תשְרַה הָמְל הָוהְידְלֶא השמ רַמאיַו :עָר הָשמ יִניַעְבּו דאמ 1
 ;ילע הזה םַעָהְדלָּכ אָשמחתַא םושְל דְניִעְּב ןח יִתָצְמד אל הָמְלו

 ילַא ראיה כא הוה םעחלּכ תַא יי קנאה
 רַשֶא הָמְדֶאָה לע קניחתַא ןמאָה אשי רשאּפ ַקיִחְב האש

 וע ּוָבְבייִּכ הוה םעְקלָכְ תֶתְ רָשָּב יל ןיאמ :ויתבָאל תְעָבַשנ 3
 =תֶא תא אָשְל יִּצְבְ יכנא לכוא"אל לש רשב ונְלהְנִ רמאל 14
 גרה אָיִנְגרֶה יל הָשָע-ֶּתַא\הֶכָּבדםַאְו יִנֶמִמ דָבָכ יִּכ הוה םַעָהְ"לָּכ 5

 :יִתַעְרְּב הֶאְרֶאלַאְו ךיְניִעְּב ןָח יתאָצְמדְִא

 5 לֶאְרְשי יִנָקּזמ שיא םיִעְבְש יִלְדהְפְסַא השמד לֶא הֶוהְי מא.
 לַהאַלֶא סֶתא תחקלו ויִרָטְשְו םעָה ינקז םהחיכ עדָי רֶשֶא

 -ןמ יְִּלַצֶאְו םֶש ףמע יִתרּבדו יִתדרֶוו :ךִּמע םש ּובְציִתֶהְו דעומ גז
 -אָלְו םֶעָה אָשַמְּב ףִּפִא ואְשְנְ םהילע יִתְמְַ ףילע רֶשֶא חורה
 םֶתְלַכְאְו לָחְמְ ושדקְתַה רמאת" םַעָהְ"לֶאְו :ףדבל הָתַא אשת
 ונָל בוטדיכ רָשָּב ונָלְכֶאִי יִמ רמאל הָוהָי יִנְְאְּב םֶתיִכְּב יפ רָשְּב

 ןיִלְכאָּת דָחֶא םּוי אל :םֶתְלִַאו רֶשָב םכְל הָוהָי ןחְנְו םִיְרְצְִמְּב 9
 :םּי םיִרְשע אָלְו םיִמָי הָרָשש אלו םיִמָי ה האלו םיִמּוי אָלְ
 דיכ ןעי אָרְול םָכְל הָיָה םכפאמ אצידרשא דע םיִמָי שָדָה דע
 הז הָמְל רמאל ל וינָפְל וכ בתו םֶכְּברְקְּב רָשֶא הָוהְיְתֶא םֶתְסַאְמ

 רָשַא םֶפָה יִלְנר ףלא תואמרשש השמ מאיו :םֶיִרְצַּפַמ נאצי 2
 :םִמָי שֶדֶה ילְכָאְו םַהל ןַּתֶא שב ּתְרַמָא הָתאְו וּבְרקְּב יִכְנִא

 ףַסֶאָי םיה ינְלָּכתֶא םָא םָהְל אַצְמּו םָהְל טחֶשי קב ןאָצַה 2
 :םָקְל אמם םֶהְל
 5 יִרָבִד ךְרְקִיַה הֶאְרִת הֶתַע רָצְקִּת הָוהְי דִיָה הָשמ"לֶא הָוהָי מאו

 ףטוו הנה ירד תא הלא לבדו המ אצה :אלדמא +
 כ ויש

 = ןוקת +. 15 .שיח .ביד חל .דל .נכ .בי ןכ .יקו יתכ יִתאָצֶמ א"סב .יק יִתאָצַמ +. 11  .םיכּב ריבס ד.

 .טל ול .אל ,דכ ,גי ,בי אי איעגב ןבו ּבְּצִיְתְהְו יללהב ןכ +. 15 = .בותכה הגיכש אלא ףֶתְעַרֶּב יואר היה

 זי ,די ,ני ,בי גט ושלמה שד ןכ +.18 .ט"וד .ה"וד ,ז"יד ,זיטד ,י"ד .זיד ויד .היד ,וכ ,הנ ,ננ .אנ ,חמ ,המ ,נמ

 זמד ,ייד יד היד .איד וכ ,הנ .גנ ,אנ .טמ ,חמ .המ .אמ ,מ .הל ,בל ,אל .טכ ,דכ .טי ,חי
 ויד ,גיד ,חנ .בנ ,נמ במ הל הל .גל גב בב .זמ 4 ,עיבר הנומ רמאת םעָהְהְלאו איס :טייד ,ח"וד
 "ד "ד ,ג'ד ול .בל מכ ,גכ ןכ ,אלמ ּגֶליִבָאְ א"סב מ .אמ חל .זי ןכו ,לוגס וכלבאי וקובנזב 6

 .אמ ,הל .בל ,נכ .בי .ט יקו 'תכ ןכו ריבס ןכו .ֶכָל יאהנדמל .יאברעמל ןכ +.



 3 ךתלעהב אז 1 8

 5 | הָוהָי דריו :לָהְאָה תֶביִבְס םֶתא דמעיו םַתָפ יִנְקֶּזמ שיא םיִעָבש
 םיעבש-לע ןתיו וילע רַשֶא ַחּורָהדְִמ לצאו וילא רדיו ןָןָעָב
 5 ּוראשיו :ופסי אֶל ואְּבְנְתִיַו חּורָה תש ַוְנָכ יהיו םיִנְקְזַה שיא
 חַנָתִ דד ינשה םשְו דלֶא דַחֶאַה םש הָּנָחַמְּב \ םיִשְנָאדִיִנש
 :הנחמּב ואפנתיו הָלָהֶאְה אְצְ אל םיִבְתָּכַּב הָמַהְו חוה םהלע
 ש ןהְנַחְמַּב םיִאְבְְתִמ רדיו דלא רמאיו השמל דגינ רעה ץרמ
 98 :םָאְלְּ השמ ינדא רמו ויָרְחְּכִמ השמ תרשמ ןונדּב עשוהְי ןע
 99 םיִאיִבְנ החי םעדלָכ'ְַ מו יִל הָתַא אנלמַה השמ ול רַמאַָ
 90 יִנָכְזְו אּוה הגחמהדלַא השמ ףסָאיו לול וחּורדתַא הָוהְי ןַתייּכ
 31 "לע שפיו םָיַהְדְִמ מ םיולש זיו הָוהְי תֶאְמועַסְנ חורו :לארשי
 םִיָתְמַאְכּו הָנַחַמַה תּוביִבְס הפ םּי ךְרְדְכו הכ םִי ךְרָהּכ הָיַחִמַה

 א: םֶו לו הלְילה"לָכְו אוהה םויה"לּכ םֶלָה קוו :ץֶראל ןנפ"לע
 וחְמשיו םיִרָמָח הָרָשַע ףַסֶא טיעְממה ללשההתַא ּופְסאַיו תְרָחמַה
 33 תַרָּכִי םֶרָמ םֶהיִנַש ןיפ ונדוע רשְּבה :הָנָחַמַה תוביבס חומש םָהָל

 3 "םשדתַא אָרְקיַוגדֶאמ הכר הָּכִמ ֶעְב הָוהְיְִּיִֶעְב הָרִח הָוהְיַאְ
 :םיואְתְמַה םַעָהתֶא ּורָבְה םֶשדיּכ הָואתַה תורְבק אּוָהַה םּוקִמַה
 39 :תורצחפ ויהיו תרצה םַעָה ועְסִנ הָואְתַה תורְבְקִמ
 בי חקל רָשֶא תיִשָכַה הָשאָה תוךא לע הָשמָּב ןרַהאְו םִיִרִמ רָּבדֶתַו
 ּ ה הָוהְי רָבּד הָשמְּבדא קָרָה ורָמא :חקְל תיִשָכ הָשֶאיִּכ
 3 םֶדֶאָה לפמ דֶאְמ ָנע השמ שיאָהְו :הָוהְי עמשיו רבד נב
 + םאָתַפ הָוהְי רָמאיו :המדאה יִנָפלַע רַשַא
 דעומ לָהֶאדלֶא םֶכְּפִשְלַש ּואַצ םִיְרמְדִלֶאְ רא"ל השמחלֶא

 5 אָרְקִיו לָהָאַה חַתַּפ דמו ןנָע דומב הָוהְי דר :םֶתְשְלְש אַ
 6 היהידםא יִרְבְד אָנְשְמש רַמאָו :םֶהינש ואְצִיו םירמו ןְרָהַא
 ד 2% ובר א םולחכ עו ולא הֶאְרַמַ הָוהְי םֶכָאיְִ

 ידְבַעְב - םתאַר ו אל א טיבו היה המה הב יל
 לינ <. <.96.₪  ,'קו יתכ לציו ש"חב :יק לצו ,'תכ לַצֶאַ +. 5 .רזת ,י'ת ,במ חל .דכ ,בי ןכ .לָאְרְשְו אס +

 ,גל 0 אל .טכ .דכ .גב .טי .זט .בי .אי ןכו .אלמ 0-0 יללהב ,יטלשורי ןכ +. 6  .ץ"ת .ש"ח ןכ ,דָדומ
 ןכ .לכדתֶא א'ס +. ₪ .אנ ,זט ןכו .התפ ףטח אנ נקטה יקובגזב + 9 ,ה"יד .ז'וד ,ז"טד ,ג"ד ,ב"ד ,ונ חל .ול

 .זט אי .יללהב ןכ ,'קו יתכ יִלָשַה א"סב .'ק ויִלָשַה +. 5  .זט ,בי ןכ .ץראה-לָּכ א'פ +. .במ ,אל ,אי
 ;הָאְרַמַב א"ס +. 8 .םֶכָב אוב לכ +6 .מ "הל ןכ יקו 'תכ ויָנָע א"סב ,יק ויָכָע + 3 בי | .ויטד .חל .בל

 .סית .ע"ת .אית ,ש"ח ,רדינק י"כ 'י ןכ



 הגהו לאה למ רֶס ןָנעָהְ יךלמ םָּב הָוהְי ףאדרח :השמב %

 6 רו שא תאָּפַח קמ תַשָת 0 ינדַא יב ה ןרחא
 מא םֶהְרְמ ותאַצְב רָשֶא תָמַּכ יִהְת אנְדלא :ונאטַח רַשָאְו 2
 אפר אנ לא רמאל הָוהידלא השמ קעַצו ושְב יִצַח לָבַָיַו 8

 :הָל אנ
 םֶלָּכִת אָלַה ָהיְפַב קרי קרָי ָהיִבָאְו הָשמדלֶא .הָוהְי רמאיו 4
 רגְסּתו :ףסֶאְּת רֶחַאְו הָנְחִמְל ץּוחמ םיִמָי תעבש רָגָסִת םיִמָי תַעְבְש 5

 :םירמ ףַסֶאה ךע עסנ אֶל םַעָהְו םיִמָי תעְבש הָנְחְמל ץוחמ םירמ

 :ןֶראּפ רּבְדמּב וחיו תורצחמ םַעַה עְסָנ רחאו 6
 'שרפ ץֶרָאתֶא ּורָתָיו םישְנַא ףלדחלש :רָמאְל השמדלא הָוהְי רבדְו ?

 הטמְל דָחֶא שיא דָחֶא שיא לֶאְרְשִ ינְבְל ןתנ נָא"רֶָשֶא
 ןֶראְּפ רכדממ השמ םֶתא חלשינ :םֶהָב אישְנ לָכ ּוחַלָשִּת ויִתבַא 3
 םֶתומְש הָלֶאְו :הָּמִה לֶארֶשידינְב ישאר םיִשְנַא םֶלָּפ הָוהְי יפדלע +
 :יִרוחְְִּב טָפָש ןועמש הטל :רכְְְְּב עומש ןָכּואְר הטמל :
 :ףסוידְּב לאְ רָכְשֶשִ הנמל :הָגָפָיְּב בכ הָּוהְי הטִמְל ל 7
 הטמֶל :אּופְרְדְַּב ב יטְלּפ ןמינכ הטמל :ןּונןּכ עשוה םִיְרְפַא הטמל 3 9
 :יִמּוסְזַּב יִדִנ הָשְנִמ הטמל ףסוי הטמְל :יִדוסְְּ לאי ןלובו ו ו
 הָטִמְל :לַאָיִמְְְב רּותְס רַשֶא הטמל ;יִלַמְְְּ לַאימע ןד ןד הָממְל 7
 תומש הָלֶא יִכְמְְָּב לָאּואְג דג הטמל ּויִקְפוהְִּב יִבחנ ילָתְפ 18

 עשוהל השמ אָרקיו ץֶרָאָהדתַא דל הָשמ הַלְש"רֶשֶא םישְנַאַה
 םֶהָלַא רַמאיוְזְַנּכץֶרָאתֶא רּותְל השמ םֶתא הלשיו :עעוהי ןונדּב גז
 =תֶאְו אוקדהמ ץֶרָאְהתֶא םֶתיִאְרּו :רֶהָהְדתֶא םֶתיִלְע בָנֶנַב הָו ולַע 8

 הָמּו :בָרדמִא אּוה טעמה הָפְרַה אוה קזְחה הל בשה םעַ 9
 "רֶשֶאםיִרָעָה הָמּו העְרְדסא אוק הָבוטַה הָּכ בשי אּוה"רֶשַאץַרֶאָה
 הָנִמְשַח ץֶרָאָה הָמּו :םיִרָצְבְמְּב םא םיִנָחְמְּבַה הָּוהְּכ בשוי אוה
 הניכש אלא ּוניִרָשב יואר היה :םירפוס ןוקת +. ו  .בותכה הניכש אלא ּוָּמָא יואר היה :םירפוס ןוקת + 9

 דמלה רמאל א'ס + +  .ד"כ קוספ דע 'א קוספ יב ןמיס עשוהיב עשוהי חלשיו הרטפה +1 +2"  .בותכה

 :רָכָשַש וא רֶכָש שיא :רֶכָלַשְ אנ +.ז 2,  ןכ ,אלמ הֶּופְי יאחנדמל ,יאברעטל ןכ +6 .'ו'ו תומש ןויע :שגד אלב
 ןכ ד. 19 .ג"ד ןכ ,'קו 'תכ איִה א"סב : יק איַה + + 189,19  .'ק איָּבְהִנ < 1+  ,'ק ּופְר + ב יל תישארב ןייע

 חנ .הג .גנ .בג .אנ ,המ ,גמ מל חל ג .גל .בל .אל .הכ .גב .טי חי הי זמ .בי .אי מ איעגב
 ,היד ,ונ .טמ ,חמ ,במ .אמ .מ ,הלכ בב ,גי ןכ .איעג אלב םינחמְּבה א'פ :י'ד .זיד .ו'ד ,ג"ד ,א'ד

 .ט"יד .ח'יד .ז"וד ,ז"טד
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 ירֶפִמ םֶּתְחַקְלּו םָּתְקּזַחְתִהְו ןיא-םא ץע הָבִשיַה הָוְרְ"םִא אוה
 9 "רָּכְדִמִמ ץֶרָאָקְתֶא ור ולו :םיִבְנע ירּוכּב יִמָי םימָיְ ץֶרֶאָה
 פי ןָמיחַא םשו ןורבְח"דע אָבָיַו בב ולָעיו :תַמַח אָבְל בהרדדע ןצ

 ןפצ ינפל הְְָבִנ בי עבש ןולבסו קנט יִדילָי ימלפו ישש
 3 לוָּכְשָאְו הָרומְז םַשַמ ּותָרְכיו לּפָשֶא לַחנְדִע ואביו :םִיְרְצִמ

 :םיִנָאְתַהְִמו םיִנפְרֶהְִמּו םִינָשִּכ טיִמְב הָאְשיַו דָחֶא םיִבָנָ
 % ּותְרָכְ"רָשַא לוּכָשֶאָה תודא לע לוָּכְשַא לַחנ אָרְכ אוהה םוקמל
 . | וכליו :םוי םיִעָּבְרַא ץפמ ץֶרָאָה רותמ ּובָשיַו :לארשי יִנב םַשמ
 רכְדמ"לא לארשידינב תדְע"לָכ"לֶא ןרהאזלאו השמחלֶא לאבו

 יִרָּפִדתֶא םּואְרִיַ הָלעְָלָּכתַאְו רֶבִּד םֶתִא ּובישיַו הֶשְדְק ןְראָּפ
 7 םָנְ ונתְחְלש רַשא ו 5 ורָמאָ ולדּורפס :ץראה

 9 ₪ :םש | וניאר קנעה ו דאמ ה תורְצְּב םיִרָעַהְו
 לָנָענָכַהְו רהב בוי ירמָאָהְו .יסוביהְו יתחהְו בננה ץֶרָאְּב בשוי
 9 השמחלֶא םַעָהדתֶא בֶלָּכ 5 שהיו :ןדריה די לע םָיִה-לַע בשזי

 גג םיְִנָאַו :הֶל לכונ לּוכיִכ הא ּשְְו הלענ הלָע מא
 אּוה קָזָחְדיִּכ םַעָהְדְלֶא תוְלעל לָכּונ אֶל ּורָמָא ומע ילָעדרֶשֶא
 2 רמאל לָאְרשי ינְבדלֶא ּהָתִא ּוְרֶּת רָשֶא ;ץֶרָאַה תבּד ואיציו :ונממ
 אוה היבשוי תלכא ץֶרֶא ּהָּתִא ךזחל ּהָב ורבע 'רָשֶא ץֶרָאָה

 ₪ "תֶא ּוניִאְר םַשְו :תודמ ישְנַא הָכּותַב ּוניִאְרְרָשֶא םַעָהדַלָכו
 וגייַה ןַכְו םיִבְָנְחּפ נּגיִעְב יהָּננ םילפנהְמ קנע נְּב םיִליִפְוה
 די הָליִלַב םַעָה ּוכְבָיַו םֶלוקדתֶא וניו הָדָעָהדלָּכ אָשתַו :םֶהיִניִעּב
 : םַטְלַא ּורָמאיו לארשי יִנָּב לָפ ןרָהֶא-לְַו השמחלע ונליו :אּוהַה

 ואי ,ט הנוגנ אלבו ףקמב ןכ + 9 .ג'ד .ביד ,אל ,דכ ,טי ,זט ,ט ןכ ,יקו יתכ איָה איסב :'ק איה +. ד.

 ןוהגמ 'ג .ה'ד .איד ,חנ גג .אנ .טמ .חמ המ .גמ .במ :אמ :טל ול ,דל .דכ .גכ .בכ זי .זט .גי .בי
 .מ"יד ,ח"יד .ז"וד זיטד .ייד ,זיד .ויד .גיד ,ונ ,בנ .מ ,חל .גל.בל.אל,טכ ,טי ,חי ןכ .אמדק שיָה א"ס : לנגב 8

 ,טי ,חי ,זט ,גי ,אי ץמקב ןכ +. .ר"ת ,ס"ת ,ע"ת ,י"ת ,ש"ח ,רד"נק י"כ יב ןכ .יקו 'תכּואבָיַו א"סב :ּואביו ריבס <. 5

 טד ויד .זיד אד .גיד חב .בג טמ ,גמ .במ אמ מ חל הל דל .גל ,בל ,אל ,טב .דכ ,גכ .בכ
 ןכ < ,ט"יד ,ה"ד ,ב'ד 4 ;ונ .הנ .ננ .אנ ,חמ .המ .טל ,ט ןכ .חתפ ןמיחא א"ס :ח"וד ,ז"יד ,ז"טד

 .גיד .במ .אמ מ ,חל ,דל .בל .אל .דכ .גכ ,טי .חי ,זט ,די ,בי אי ןכו ,רסח לּשֶא ימלשורי ,יללהב
 .יתבר יס < ₪ = .ייד .זיד גיד ,טמ ,במ ,אמ .מ ול .דל .גל ,בל אל טי ,זי ןכ .ץמק זַע איס < ₪

 ,ףקמ אלבו אמדק רָשֶא א"ס +. .'ק ולָע *. ₪ .ו"טד ,ויד ,חנ ,בנ ,מ .בכ ,זי .זט ןכ ,ץמק םַהָינ א"ס + 9
 ,יאברעמל ןכ +. .זיטד .ו'ד ,זיד .וד ,גיד ,חנ ,בנ ,אמ ,מ .ול .בל .אל .טכ ,בכ ,טי ,חי .זט .אי ןכ
 וחי .אי ןכ .אמדק דוי רח םיִלַּפְנַה א"ס <. ₪ = .ויד ,גי'ד ,דכ ,בי ןכ ,איָה א"ס +. 55 = .יפר ּוטָמִמ יאחנדמל

 .ה"יד .ז"וד גיטד .גיד .ביד ,חל זט .ט ןכ .אלמד אלס םיִליִפְנַה איס +. 5:* ,חנ .במ .בל .טכ ,דכ ,טי



 אזט 8-עפ רבדמב 26

 ּונְתְמול הזה רָבְדִפִּב א םיָצִמ ץֶרָאְּב ונָתְמ"ול הָדעָה"לּכ
 ונפט ונישנ ברח לפָנְל תאז ה ץֶרָאָהְלֶא ּונתא איִבַמ הוה "המ :
 ויחְאדלא שיא ּורמאיו 0 בוש ּונְל במ אולה זבל ויהי +
 ונפל ם םֶהיִנְפִלַע ןרַהֶאְו השמ לפיו :המיִרצמ הָבּושנְו שאר הָנַתִנ 5
 -ןמ הָּגְפיְְּב בֶלָכְו ןונןִּב עָשוהְו :לֶאְרֶש נב תַדַע לֶהְקְ"לָּכ <
 דינָּב תֶדַעְיִלָּכדלֶא ּורָמאַיַו :םֶהיִדְנִּב וערק ץֶרָאָהתֶא םיִרּפַה ז

 ץֶרָאה הָבּוט התא רּתְל ּהָב ּונְרְבְע רש ץֶרֶאָה רָמאל לאְרְשי
 תאזה ץֶרֶאְהד לא נֶתא איִבְהְו הֶוהְי ּונָּב ץפחדםא :דֶאְמ אמ 8
 -לא הוהיּכ ךא :שבדו בָלָח תֶכָז אוהְדרָשֶא ץֶרֶא ונל הָנְתֶנ 9

 םֶלַצ רס םה ונמחל יִּכ ץֶרֶאָה םעְדתֶא ואריתחלא םָּתַאְו ןדרמִּת
 םוגרל ה ודַעָהְדלַּכ ןרמאיו :םֶאְריּתדלַא ּונָּתִא הוה םהילעמ 0

 ינָבד לָּכד = דעומ לֶקֶאְּב הֶאְרִנ הָוהָי דובְכּו םיִנְבָאְּב םֶתא
 :לֶאְרשי

 דאל הָנָאְדדעְו הזה םַעָה יִנָצַאְְי הָנֶאדדע הָשמדלֶא הָוהְי רָמאְנ וג
 - - רָבָּדְב ּונָּכִא ּוָּבְרַקְּב יִתיִשָע רַשֶא תותאה ילכּב ב וניִמָאְי 2

 משו הוהידלֶא השמ רַמא : :ונממ םּוצָעְו לודְגינל 2 חה ַשַעָאְו 3
 ליל י ּורַמָאְו :ובְרִּפִמ הזה םַעָקדתַא ָךַחְכְב ָתיִלְעָהְיִּכ םיִרָצַמ 4

 ןעירַשָא הנה םעָק ברב הוה הָתא"יִכ מע תאו ץראה
 ךלה הָּתַא ןֶנע דָמַעְבּו םֶקלַע דָמע ָנִנעַו הָוהְי הָּתַאו הֶאְרִ ןיִעְּב

 שיִאָּכ הוה םַעָקִתֶא הָּתַמָהְ :הֶליִל שָא דּומַעְבו םמוי .םֶיִנָפל 55
 תלכי יִתְלְּבִמ רמאל ףעמשדתֶא ועָמָשדרָשַא םיוגה ּורָמָאְו דָחֶא 5

 םַטָחְשיַו םהְל עַבשְנְ"רֶשַא ץֶרָאקְא הזה םַעָהדתֶא ג יִבָהְ הוה
 הָוהי :רָמאל ָּתְרְבִד רָשָאָּכ יִנדַא חְּכ אְנלדְג הָתַעְו :רָבְדִמְּב 2

 ןוע דקפ הָהְי אֶל \ הקו עָשַּפְו ןוע אָשנ"דֶסֶחדברְו םיפא דרא
 םַעָה ןופל 8 קש םישְלַש-לַע םינ בלע תּובָא
 :הֶנהְ"דִעְו םִיְרַצְמִמ הָּוה םַעְל הָתאָשְנ רשאכְו ףדסח לָדְנַכ הזה
. 

 ,אי,ח ןכו ,רפח אלָה ימלשורי להב ןב < 5 ,ג"ד הל הל ,גב .טי ,חי .די ,בי ןכ .ּוניפַטְו א"ס + כ
 :יק איָה +8 .בי אלמ ןכו הָנּופָי יאהנדמל :רסח יאברעמל ןכ << .ויטד ,גיד ביד ,אמ .הל .רל .בל .אל .בי

 ןכו .התפב רַס יקובנזב = 9 = ,ג"ד ,א7 ןכ ,אלמ ג ניִמָהְל א"ם <. 9 .גיד .בל ,בי .ט גה 'תכ איָה א"סב

 מ
 םע

 וג

9 - 

 .חי ,זט אי .ט ו םַגְרְל ימלשורי ,יללהב ןכ + 9 .ויטד .במ ,אמ .מ ול .בכ זי .זט בי
 טי ,חי ,די אי ,ט ןכו .רסח תתאָה יללחב ,ימלשורי ןכ < 1 .הנ .במ ,דל 5 הל הכט מו
 יו"ד ,זיד וכ ,אמ הל ,דכ ,גב .טי ןבו ,אלמ ףתוא ימלשורי ,יללהב ןכ +- 5 .ו"טד ,גיד , הל .בל .אל .טכ

 ,ש"ה ,רדיגק י"כ יה ןכ .תָמָאָו איס < 8 גיד .במ :חל הל ,בל ואי ,ט ןכ .הָנהְי איס = וז  .יתבר דוי = וז
 .'ז דיל תומש ןייע :ע"ת ,י"ת .ש"ח .רד"נק י"כ יב ןכ ,הֶאְטחְו עשַפו איס <. 8 ה ד "ל תומש ןייע :ע"ת ,י"ת

 ונ .מ ,בכ .זמ ,בי ןכו .לוגסב הקנו יקובגזב + 8



 פוד ךל-הלש אזטחז 7

 ו הָוהְיידוָבַכ אָלְמו יִנָאדיַח םלּואְו ִָּרְבְדּכ יתְחָלְס הָוהְו רָמאַָ
 ג? יִתְתָאדתֶאְו יִדבְּכ"תֶא םיִארֶה םישְנָאָק"לָכ יִּכ :ץֶרָאָהְדלָּכתֶא
 אָלְו םיִמָעּפ רָשָע הו יתא סנו רָבְִמַבּו םְִרְצִמְב יִתיִשְערֶשַא
 9 "לָכְו םֶתְבְָאְל יִתְצְּבְשנ רש ץֶרֶאָהְדתֶא לארידסא יִלוקּב ועָמְש
 % אָלַמְיו ומע תְרָחַא חור הָתִיִה בקע בֶלְכ יִדְבְִו :ָהּואְרְי אָל יִצִאְִמ
 :הָנָשרוי וָעְרְו הָמָש אָּבְדרָשֶא ץֶרָאָהְדלֶא .ויתאיבהְו יִרַחַא
 9 רד רָבְדּמַה םֶכְל עְסו ּוָּפ רָחְמ קָמְְּב בשוי יִנְָנּכַהְו יקלְמִעָהְו
 :ףּוסדםי
 9 הָעְרָה הָדְעְל יִממְ"דע :רמאל ןֶרָהַאדְלֶאְו השמחלָא הָוהָי רְדָיַ
 הָּמַה רֶשַא לארשי ב תונְלְהתֶא יִלָע םיניִלִמ הָּמַה רשֶא תאזה
 ₪ אל"םא הָוהְידםָאְנ לִגָאדיַח םָהְלַא רֶמָא יתְעָמֶש ילע םינילמ
 9 םָיִרְנפ וכפי הוה רֶבְדִמּכ :םֶכְל השעא ן אב םֶתְרּכִד רשאפ
 רשא הֶלַעַמְו הָנָש םיִרְשע ןֶפמ םכְרפְסמדלֶכְל םֶכיִדְקפ"לֶכְ
 ₪ ידיִתֶא יִתאָשְנ רשא ץֶרָאָהדלא ואָבִּת םָּתַאְדםִא :יִלָע םקנילה
 גג םֶפָּפְַ נב עָשּוהיַו הָנְפְֶָּב בֶלָּכדִא יִּכ הָּב םֶכְתֶא ןֶבשְל
 רשֶא ץֶרָאָהתֶא ועדוו םתא יִתאַבְהְ היה ובָל םַּתְרַמִא רשא
 גיי םֶכְְב :הוה רכְּמּ לפי םתא כינו :הב םֶמְסאָמ
 םָכיִרְנַּפ תדע םֶיִתיִנְתֶא שנו הָנָש םיִעָּבְרִא רָּבְדִמַּכ םיער
 3 םוי םיִעָּכְרַא ץֶרָאְקדתֶא םֶּתְרִּתְדרֶשֶא םיִמָיִה רַפְסִמְּב :רָבְדִמְּב
 םֶהְעִדְְו הגש םיִעָבְרִא םֶכיִתְעְתֶא אשת הָגְשל "םוי הָנשל םּו
 ₪ הדעַהדלכל השעא תאו אלדםא *תְרּכד הוי יגא יִתְאְנְּתתֶא
 % םיִשְנָאָהְו ותמי םשו ומּתִי הזה רּפְדמּב ילע םיִדְעוגַה תאזה הָעְרַה
 -לָכַתֶא ייל ונוליו ובשוו ץֶרָאָהְדתֶא רוָתְל השמ חַלֶשרָשא
 3 "תכד יאצומ םיִשְנָאָה תמו ץֶרָאָהְ"לע הָּבִד איצוהל הָרעַה

 ,יללהב ןכ +. 5 = .ב"ד ןכו ,רסח דַבָכ יללהב .יטלשורי ןכ <. 51  .ש"ח ,חל .בל ,זט ןכ .ףיְרַבְרּב א"ס <. 9

 ,טי ,זי ,זט ,די ,גי ,בי ,אי ,ט חתפב ןוכה ןכ < 53 ביד ,במ + בל ,אל ,חי בי ןכו .רסח יִלְקּב ימלשורי

 חנ הנ .הנ .גנ .בנ .אג :טמ .חמ ,המ .נמ .במ ,אמ .מ ;טל חל ול .הל .גל .בל .אל :טכ ,דב גב
 .ט"יד .ח"יד ,ז"יד ,ז"טד ,בכ ,חי ןכ ,ץמקב ןונה יצאְנִמ טועימב :ו"טד ,י"ד ,ז"ד ,ו"ד ,ה"ד ,ג"ד ,ב"ד ,איד

 :הֶרְּבְדִפַה ריבס +. 5  .ח"יד ,ז"יד ,ז"טד ,ג"ד והללו בלאו ןכו .דוי אלמ הָנָשיִרּוי יללהב ,ימלשורי ןכ +

 .אלמ הָגופְי יאחנדמל .רפח יאברעמל ןכ < ₪ = .שיח ,הדינק י"כ ביי ,חל ןכ .'קו 'תכ הָרָבְרְטַה א"סב
 ל"נ +. 93 | .ג"ד ,חל ול ,טכ .דכ ,טי ,זט ,די ,גי ,אי ,ט ןכ ,רסח יִתאָבַהְו א"ס :דוי אלמ וחיריב ןכ +

 .חל .בל .אל ,טי ,חי ,זט ןכ .ףקמ אלבו אטדקב רָשֶא איס +. %  .ג"י ביל ןמקל ןויע :ר"ת ןכ .םיעת וא םּיעָנ

 .ר"ת ,ס"ת ,ע"ת .רדינק י"כ 'ח ,בל ןכ .תינש םעפ הנשל םוי אצטנ אל א פב + % = .ח"וד .זיד .זיטד אמ מ
 .גיד .ביד ,חל ,בי ,ח .ו ןכ ,'קו 'תכ ּוניִלַַו א"סב :'ק ּוכיִלִיַו 'תכ ּונוליו +. 6
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 הִָפיְְּכ בֶלְכו ןונ-ןּב עָשּוהְיו :הָוהְי ינפל הָפנמַּפ הע ץֶרֶאָה 8
 השמ רדיו :ץֶראהתֶא רּותְל םיִכלְהַה םהָה םיִשָנָאָהִִמ וָה
 :דִאְמ םַעָק ילְּבַאְתִיו לֶאְרְשִי יִנְּבְדְלָפְדלֶא הָלֶאָה םיִרָבְּדַהדתֶא

 -לֶא וניל ננה רמאל רָהָהשארדלֶא ' ולעיו רקּבב ומכשיו 0
 םּתא הז הָמְל השמ רַמאַַו ּונאָטָח יִּכ הָוחְי רמָא-רַשא םוקָמַה

 הָוהְי ןיא יִכ ּולעְתִדלַא :חֶלְצִַ אל אוָקְו הָוהְי יִּפתֶא םיִרְבָע 9
 םש ינְָנָּכהְ יכלָמְעה ' יב ::םֶכיִביִא ונפל פְְנִת אלו םֶכְּבְרְקְּב 8

 ההְאלו הוה יִרָחֶאמ םְָבש "לע בֶרָחְּכ ֶּתְלַפִ םֶכיִנָפל
 השמּו הְוהְידתיְרְּבְורַאְו רֶהָה שארדלֶא תולעל ולפיו :םֶכְמַע הָוהְי 4
 אוקה רֶהָּכ בָשיה ינַענְּכהו יקלמעָה דָרָיַו :הָנִחַמַה ברקמ ושמאל 45

 :הָמְרְחַהְדדע םּותָכִיַו םּוכינ
 ל ָּתְרמִאְו לאְרְשי יִנָּבִדְלֶא רפד :רמאל השמדלָא הוי ךכדוו מ

 :םכְל ןתנ יִנַא רָשֶא םֶפיִתְבְשוְמ ץֶרָאדלֶא ואבְת יכ םֶהְלֶא
 וא הָבְדְנַב יא רדָנדאלפל הבָוחוא הלע הָוהיל הָשֶא םַתיִשַעו 3

 :ןאָצַהזִמ וא רֶקְּבַהְִמ הָוהיל חחינ חיִר תושעל םֶכיִדְפְמְּב
 תיִעְבְַּב לולב ןורָשע תֶלְס הָחְנמ הוהיל ָּכְרַק בירקמה ביִרְקהְו +
 חבל וא הלעהדלע הָשָעִמ ןיהה תיעיבר ךֶסנל ןיננ :ןמש ןיחה 5

 הָלּולְּבםינרש ינש תַלָס הַמְמ הָשפַה ליאל א :דָחֶאָה שכל <
 חְחיִנַחיִר בירק ןיקה תישלש סל ןֶיו :ןיקה תישלש ןִמְשב +
 םיִמָלָשא רֶדְנְאלפל חבןזהוא הלע רֶקּבְִב הָשָעַתדיִכְו :הָוהיִל 8
 לּולּפ םינרָשע הָשלש תֶלְס הָחְנִמ רֶקְּבַה"ּבְלע ביִרְקהְו :הוהיל 9
 חַחיִנַחְיִר השא ןיקה יִצַח סל בירקת ןיו :ןיקה יצח ןמָשּב וס
 השלדוא דָחֶאָק לָיִאְל וא דָחֶאָה רושל הֶשֶאי הָכְּכ :הָוהיל ו
 דָחֶאְל ּושַעְּת הָכָּב ושעת רשֶא רָפְסִמַּכ :םיזעֶב וא םיִשְבְּכַב ופ
 -ַחיִר השא ביִרְקַהְל הָלֶאְתֶא הָכָּבְהַשְעְי הָרָאָהְלּכ :םֶרָּפְסַמְּכ 8

- 

 ,חל .בל ,אל .טכ ,בי ןכו .אלמ ּומיִּכָשּיַו ימלשורי .יללהב ןכ +. 4 .אלמ הָגּופְי יאחנדמל ,רפח יאברעמל ןכ < 5%
 ןכ .יקו 'תכ איִהְו א'סב :ק איִהְו << 4 = .אל ,בכ ,טי ןכ .אכרמ ריבת שאְרהלָא ולו איס + 4 = .ג'ד ביד
 דמלה רמאל איפ + + 415 | .חנ ,טכ ,טי ,חי ,גי .אי ןכ .ףקמ אלבו חגומ יִּכ א"ס +. 48 = .ג'ד .אל .ט

 ,חל .בל .טכ ,נכ .חי .די ,בי ,אי ןכו .אלמ םֶכיִדְעָומְּב ימלשורי ,יללהב ןכ +. 5 .י יו תומש ןווע :שגד אלב

 :מ ,ט ןבו .אנינת דוי רפח תַעיִבְרַּב ימלשורי :במ ןכו .רסחד רפח תָעְבְרַּב יללהב + + = גיד ,ב'ד .אמ ,מ
 ימלשורי .יללהב ןכ + 5  .ו"ד גיד חל .דל .בל .טב ,נכ .זט .די .בי .אי ןכ .אלטד אלמ תיִעיְבְרְּב א"סב
 תיִשיִלָש א"ס :אנינת דוי רסח תַשיִלָש ימלשורי ,אמדק דוי = יללהב ןכ +.ז.67 בי ןכו ,אכונת דוי רסח תַעיִבְר
 דויה הָשַעָי א"ס הילע רסמנ חי הרסמב < 1 .ג"ד ,חל .דל .בל .אל .נכ ,חי .זט .בי ןכ .אלטד אלמ

 .ש"ח בל ,אל ,גכ .וט ןכ ,'קו 'תכ םיבָשִּבַב א"סב :םיִבָשַּכַב ריבס +. 11 .שגד אלב



 2.09 ךלדחלש אח 0

 ו+ םֶכיִתְרדְל םֶכְכִּתְּבְדרֶשִא וא רג םָכְתַא 'רּונהיִכְו :הָוהיל חח
 8 לָהְקַה :השעי ןִּכ ושעח רַשֶאּכ הָוהיל חֶחיִנַחיִר השא הָשָעְו
 רַגַּכ םֶכָּכ םֶפיִתְרדְל םֶלֶש תֶקֶח רֶגה רגלו םֶכָל תֶחֶא הֶקַח
 16 רנה רגלְו םֶכְל הָיְהְי דָחֶא טּפשִמּו תחא הָרות :הָוהְי ינֶפְל הָיהָ
 ;םֶכָּתַא

 2 ּתְרַמִאְו לֶארשי יִנָּבִדלֶא רֶּבִּד :רמאל השמדלַא הָוהְי רָבַדַָ
 19 4 :הָמַש םֶכְתֶא איבמ יִנָא רַשָא ץֶרָאָהְדלֶא םםֶכָאְבְּ םהלא
 0 םָפָתְסְלַע תישאר :הוהיל הָמּורת ּומיִרִּת ץֶרֶאָה םֶחְלִמ םֶכְלְכַאּב
 גג תישארמ :התא ּומיִרִּת ןַּכ ןְרג תַמּורְתַּכ הָמּורְת ּומיִרֶּת --

 פ יִכְו :םכיתרדל המרת היל תת םֶכיִתְסַ
 דלֶא הָוְי רּבדדְרֶשֶא הָלֶאָה תֶוצְמַהְלָכ תֶא ושַעַת אָלְו ּונָשַת
 3 רֶשַא םויהךמ הָשמדדיְּב םֶכיִלֶא הָוהָי הָוצ רָשִאהלָּכ תֶא :הֶשמ
  הָתְשְעִנ הדעה יניעמדםא .היהְו :םכיתרדל הָאְלָקְו הָהְו הוצ
 חחינ חיִרל הלעל דָחֶא רֶקּבְְִּב רֶּפ הָדעָהדַלֶכ ּושָעו ָנְנְשל
 5 רָפְכְו :תטחל דָחֶא םיִזע"ריעְשּו טּפָשִמַּכ ָכְסְנְו ותָחְנַמּו הָוהיל

 םַהְו אוה הָנְנַשדיִכ םדַל לבש לארי יִנּב תָדעדלָּבְדלַע ןאפה

 :טתְנְנש-לע הָהְי ינפל םֶתאָטְַ החיל הש םֶָפְרְקתֶא ואיבה
 6 םַעָהְדלַכְל יפ םֶכותַב רנה רֶגלְו לֶאְרְשי יִנָּב תדָע"לַכְל חַלְסְנְו
 9 הָביִרקהְו הָגְנָשְב אָטְחֶּת תֶחַא שָפְנִאְו :הָנְנָשְּב

 ₪ הָאְְחְּב תֶנְנשַה שפנה"לע ןהפה רפכו :תאָטַחְל הָתְנָשתַב ןע
 9 לאְרשי ינְבּב חַרְוֶאָה גול חַלְסִנוויִלְע רפכל .הָוהְו ונפל הָנְנְשב
 9 שפהְו :הְְנָשִּב השעל םקל הָיָה תחא הָרות םֶכותְּ רנה רגלו
 ףּדִנמ אה הָוהְיְדתֶא רגה"ןמּו חַרֶזֶאָהְְִמ הָמְר דָיְּבוהָשעְתְדרֶשֶא
 ןייע :חתפ ףטח םֶכְכותַּב א"ם < 14 = .ויד ,ג"יד ,אמ ,מ .בל ,נכ .טי .בי ןכ .ךפהמ חנומ ְךָשֶא וא א"ס +

 .אלמ םֶכָאיבְּב יללהב ,ימלשורי ןכ +. 18  .'י 'ו תומש ןויע :שגד אלב דמלח רמאל א"ס +. וז | יט ג"כ תישארב
 םֶכָתְפיִרָע א"ס :ח"יד ,ג"ד ,חל .בל .אל .בי .ט ןכו .אלמד אלט םֶכיִתַפִיִרִע יללהב .רפחד רסח הגומב ןכ + 9

 .ז"יד .זיטד .במ ,מ ,טכ .זט ןכ ,אנונת דוי אלמ םֶכיִתְסְרְע א"סו :י"ד ,ז"ד חל אי ןכ .אמדק דוי אלמ

 רפח םֶכָתפְרִע א"סו :חייד ,ז"יד ,זיטד ,אמ .חל .בל .אל ,טכ ,זט ,בי ןכ ,אלמד אלט םֶכיִתְפיִרָע א"ס +. 4

 :חל זט ןכ .ףקמ אלבו חנומ ןַמ א'פ +. 5 שיח ,טכ .בי ,אי ןכ .ןֶמְל איס < ₪  .במ ,דל ,דכ ,גכ ןכ .רסחד

 אלבו ףקסב ןכ + 4  .ויד ,טמ ,גמ ,במ ,אמ מ ול .דל .אל .טכ ,גכ .טי ,חי ןכ .עיבר םּויַה-ןִמ א"פ

 .זיטד .ו'ד .היד .חנ ,גמ .במ ,אמ ,מ ,חל ,ול ,דל ,בל .טכ ,דכ .גכ .בכ .טי ,חי ,זט ,גי ,אי ,ט הניגנ
 ,גיד .א'ד .חנ ,ונ ,הנ ,גנ .בנ ,אנ .טמ ,המ ,טל גל ,אל .זי ,די ,בי ןכ .חנומ םֶא איס :טיוד ,היוד ,זייד
 תצקמב +. 5 .'ק איה +. 5 ש"ח ,ח"יד ,ב"ד ,חל .בי ,ט ןכ .יקו 'תכ תאָטַחְל א"סב : יק תאָטַחְל < 24 .י"ד ,ז"ד

 .חנ .בנ גל בל אל .טכ .טי חי ,אי ןכ ,ףקמ אלבו חנומב % איס +. 5 .טי .חי ,זט ןכ .התפ ףטח םֶחָנְנש
 יבמ ,אמ ,מ ול ,דל ,בכ ןכ .הניגנ אלבו ףקמב -דָיְּב א'סו :טייד ,א'ד ,חנ ,זי ,גי ןכ .חתפ דיָּב א"ס < 0
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 ותָוַצמתַאְו הָזָּכ הָוהְיירְבְד יִּכ :ִמע ברָקִמ אּוָהה שפנה הָתְרַכְנְו
 :ָּב הָנּוַע אּוָהַה שפנה תַרָּכִּחותָרָּכַה רָּפַה

 :תָכשה םויְּב םיצע ששקמ שיא ּואָצְמִיו רבְדַמַּב לֶאְרָשיחינ וב ויהיו 29
 ןרהא"לַאו הָשמחלַא םיצע שָשקמ ותא םיִאְצְמַה ותא ּוביִרְקִיַו :5
 גול השעידהמ שרפ אֶל יִּכ רָמָשִמּב ותא וחיו :הָדַעָהְדלָּכ לֶאְו 4
 םוגְר שיִאָה תַמּוי תומ השמדלָא חָוהְי רָמאיו -

 הָדעָהְדלָכ ותא ּואיציו :הָנְחְפְל ץוחמ הדעַה"לָּכ םיִנָבאָב ותא %
 הָוהְי הוצ רשאּכ תִמְו םיִנְבאּכ ותא ימנו הִָחְמְל ץוחמהלַא
 :הָשמחתַא
 תְרַמִאְו לארשְ יִנָּבְִלֶא רד :רָמאְל השמדלַא הָוְי רָמאָו ₪

 -לע ּונַתִ םתרדל םֶהיִדְנְּב יִפְנְּכלַע תֶציִצ םֶהְל שעְו םהְלִ
 ותא םֶתיִאְרַו תַציִצְל טָכְל הָיִהְו :תלָכִת ליִתפ חנכה תַציִצ 9

 יִרְחא ורּותְתדאלו םֶתא םֶתישעְו הָוהְי תֶוצְמדלֶכתֶא םֶּתְרְַ
 ּורָכְזּת ןעמְל :םֶהיִרָחִא םיִנז םּתַאדרֶשָא םֶכיִנִע יִרָחאו םככבל 120
 הוהי ינַא :םכיִהְלאל םישדק םֶתיִיָהְו יִתוצִמד לָכדֶתֶא םֶתישעו 1

 םיקְלאל םֶכְל תו הֶל םיִרְצמ ץֶרֶאַמ םֶכְתֶא יתאצוה רֶשֶא םָכיִהְלֶא
 :םכיהלא הוי ינא

 בָאיִלֶא נְּב םריבאו ןֶתְדַו יולְּב תַהְקְְּפ רֶהָצְיְְּב חרק חי זט
 לארשידינפמ םיִשָנאְו השמ 5 ומליו :ןכואר ינִּכ תֶלָּפְּב ןוֶאְו *
 -לַע ולהקוו :םשישְנַא דעומ יארק הר יאישנ םִיָתאָמּו םישַמָח 3

 םֶלָּכ הָדעֶהדלָכ יִּכ םֶכְלְבִר ₪ הלא ּורמאיו ןרהא"לעו השמ
 עמשיו :הָוהְי לה הק"לע ואְשִנְתִת עּוּדמּו הָוהְי םֶכוִתְבּו םישדק +
 רקּב רמאל ותדעדלָּכְלֶאְ הרקדלַא רבדוו :וינפדלע לפיו השמ 5

 רַשֶא תַאְ ייִלֶא ביִרְקִהְו שוְדקַההתֶאְו ולדרֶשֶאדתֶא הָוהְי עדי
 -לָכְו חרק תותחמ 5 ושע תאָז ויִלַא ביִרְקִי וָּבדרַחְבִי 6

 היה רַחַמ הָוהָי ינפל תרטק |ןהילע ומיִשְו שא! ןֶהְב ּונְתּו :ותדע
 ,ץוהמהלָא אס +. 5 .ם"ת ,ע"ת ל 4 = .בי ןכ .יקו יתכ איַהַה א"סב :'ק איִהַה + י- 30,

4 

 אלב דטלה רמאָל איט + אז 5 ספ ןייע :ה"וד ,ז"יד .ז"טד ,גיד ,אמ מ ./ טכ ,ןכ ,הי ,זט ,בי .אי ןכ

 גְרּותָה אָלְו א"ס :חל .ב כ .טב ,דכ ,נכ .בכ ,זי ,זט אי ןכ .אמדק אלו 9 יי 'נ תומש ןויע :שגד
 .א"ד .גי ןכ .אלזא הנומ ּורּותֶת אלו תצקמב ,ויד ,אמ ול .רל | ןכ .עובר הנוט

 לינ + : | .ב"כ קוספ ביי ןמיס דע ד"י קוספ א"י ןמוס יא לאומשב םעה לא לאומש רמאיו הרטפה < זמ
 .'ו אי םירבד ןויע :ע"ת .ש"ה ,רד :ק ויב יב ןכ ןֶּב איפ + 1 .טו 'ג ליעל ןויע :תהק יחירי <.1 קמ וא לַהָקיַ
 א"פ +- 7 | .זימ 'א ליעל ןויע :'ק יאּור ל נו .גיד ,ךל .אל .זט ,אי ןכו .אלמ יִאיִרְק יטלשורי ..יללהב 8

 נכ טי זמ בי אי .ט קפפב ןכ < 1 גיד ול דל .בל .אל ,בכ ,טי או . ןכ ,הנוגנ אלבו ףזמ הנ
 ליד ה טד ויד היד .בנ .חמ .גמ הל .נל .בל אל 'טכ -

 ישרפ
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 8 רָמאַו יול יִנָּב םכְלדבר שוְדָקַה אּוָה הָוהְי רֶחְבידרֶשַא שיִאָה
 9 והלא 'לידבהדיכ םָּכִמ טַעְמה של יִנב אָנועְמְש חרְקלא השמ
 -תֶא דבעל ויִלָא םֶכְתֶא ביִרקַהל לאְרשי תַדָעִמ כא לֶאְרְשי
 0 ְתֶא ברקיו :םקרשל הָדַעַה ינפל דמעלו הָוהְי ןֶּכשִמ תבע
 וו "לָכו התא ןּכְל :הֶנְהְכְםנ םֶתַשקְבּו ךַּתַא יול ףחאהלָּכתֶאְו
 19 חלשיו :ויִלָע ונולת יִּכ אּוהדהמ ןרהאו הוהיזלע םיִדָעָנַה ףִתַדַ

 גג טָפָמַה :הֶלַעִנ אל וראו בָאילֶ כ ֶריִבָאְלְו תל אךקל הָשמ
 רֶרְתְשת"יכ רכְדִּכ ונָתיִמַהְל שבדו בָלִח תבָ ץֶרָאמ יִנְתיִלָעַה יּכ
 4 ונתאיִבָה שבדו בָלָח תו ץֶרָאְדלֶא אל ףא :רֶרְתְשהְדִמְ וניִלְע
 :הֶלַשַ אל רהְנִת םהָה םיִשְנַאַה יניעה םרְכְו דש תלחְנ נתת
 5 אל םתְחְנמדלא ן ַפְתְלַא הוהילֶא מא דאמ 'השמל רח
 16 הֶשמ רֶמאַיַו :םהְמ דחאהתֶא יתְעְַרַה אָלְו יִתאָשְנ םֶהִמ דַחֶא רומָח
 :רֶקְמ ןרָהאְו םהָו התא הָוְי נפל ויה תֶרעלָכ הֶּתַא הרקדלֶא
 גז הָוהְי ינֶפל םֶּתְברְקַהְו תרטק םֶהילע םִּתַתְנּו ותּתִחמ שיא וחקו
 :ותּתִחמ שיִא ןְרָהָאְו הֶּתַאְו תִֶתִחַמ םִיָתאָמּו םיִשָמָח ותָּתְחִמ שיא
 8 וּדָמַעַיו תְרַמק םהיִלָע ימישיו שא םֶהילע נתי ותָּפְחַמ שיא וחקיו
 19 הטַהלפ"תֶאְ חרק םֶהיִלע להקיו :ןרהאְו השמו דעומ לַהֶא הַתֶּפ
 :הָרְעְהדלָּבדלֶא ה אָרִיַו דעומ להא הָתַפְדלֶא

 | ךותמ ולדְבַה : :רמאל ןר רהא"לאו השמחלֶא הָוהְי רָבְדָיַו
 א לא וחמאיו היפ לפַַו ּועַנָרּכ םֶתא הָלַכִאְו תאָוה הָדעָה
 הָדְעָה"לָּ לעו אָטחַי דֶחֶא שיאָה רֶשָּבִדלַכְל תָחּורָה יהלא
 ₪ רבּד :רמאל השמ"לֶא הָּוהְי ךבַדָיַ :ףצקת
 5 םקיו :םֶריִבְּו ןִתִד חרק" שמְל ביִבְסִמ ולָעָה רמאל הָדַעָהְלֶא

 א רפדוו :לארנ ינקו יא וקל ריב ןפְדְלֶא ךלמ השמ
 הָלאָה םיִעָשְרַה םיִשָנַאַה יִלָהֶא לע אנ ורופ רמאל הָדְעָהְלֶא
 אז לעמ ולעו :םֶתאטח"לֶקב ּפַפִתְִּפ םהָל רָשא"לַכּב ועָנִתְַלַאְ
 ונולַת +. 11 .טייד ,ח"וד ,זיד ,זיטד ,י'ד .זיד ,אמ ,חל ,בל ,אל ,חי ,זט אי ןכ ,איעג טעסה איס <. < 8

 ,זט ןכ .ףקמ אלבו אכרמ םּג איס +. 8 = .ג'ד .ביד ,חל ,דכ .ט ןכ .'קו יתכ ּוניִלַת איסב :'ק ּונלַת יתכ
 ,גל .אל .בכ .חי .זי .זט ,די ,גי .בי ,אי חתפ ףטחב ןכ +. :+  .חנ ,אמ ,מ ,ול ,דל .בל .דכ .בכ .טי
 .זיטד .ויטד ויד .ז'ד .ויד היד .ג ד .איד ,חנ .ונ ,הנ ,ננ .בנ .טמ ,חמ המ ,גמ .במ ,אמ מ .ול .דל
 אשילת 'אל אי <. 5  .טייד ,אנ .טל .חל .בל .טכ ,דכ .נכ .טי .ט ןכ .לוגס ףטח ּנְתאיִבַה אס :ח"וד .ז"יד
 והורי +. 91 ,ף"ת .ס"ת ,ע"ת ,רד"ינק י"כ יב ןכ .הָשמ איפ +. 8 ,היד ,גיד ,חנ גל .טכ :גב .הט .בי ןכ ,הנטק

 א'ס +. 3 | ,טיי 'כ םורבד ןויע :שיאַה ל'ג +. 3 | .יָב הילע רססנו ט'וד ול .אל .טכ .חי ןבו ,יריצ הָלַכָאַ

 + 'ו תומש יייע :שגד אלב דמלה רמאל
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 חַתְּפ םיִכָצְנ צי םֶריִבָאו ןִפִדְו ביִכָפִמ םֶריִבִאְו ןֶתִד חרְקְֶַּכְשִמ
 =יִּכ ןּועְדְת תאְּב השמ מאיו :םפטו םהיִנְבּו םֶהיִשִנְו םַהיִלָהא ₪
 -םִא יּבְלִמ אָליִּ הָלאָה םיִשַעמַה"לכ תא תושעל ינמְלש הָוהְי 9

 םהילע דָהּפ ,םֶדֶאַה"לָּכ תדַקְפ הלא ןִתְמְ םֶדאַהלָּ תומָּכ
 -תֶא הָמְדֶאְה הָתְצְפּו הוהי אָרְבִי הֶאיִרְבְִאְו יִנְחְלַש הָוהְי אל 0

 םָּתַעְדְיו הָלֶאְש םייַח ּודרָינ ברל רשא"לָּכתֶאְ םֶתא העלְבו היפ
 -לָּכ תא = ותלְככ ל הָיַו :הֶוהְידתֶא הָלֶאָה םיִשְנַאַה ּוצָאְנ יִכ 1
 ץראְה חַּתְפִּתַו :םֶהיִּתְחִּת רָשַא הָמְדִאְה עָקְּבתו הָלאַה םיִרְבּדַה 9

 חרקל רשֶא םֶדֶאהלַּכ תֶאְו םֶהיִּתַּבדתֶאְו םתִא עלבתו היִּפתֶא
 םֶכִּתו הלאש םייח םהל רשא"לְכו םה ּודריו :שוכרה"לּכ תֶאְו 3
 םֶהיִתְביִבִס רשַא .לֶאְרְשילְכו + :להָקַה ךותמ ּוְדְבאיוְשְרֶאָה היל 7
 הָוהְי תֶאַמ הָאְצִי שאו ץְרֶאְה ְלְבהְ ורמָא יִּכ םלקל ּוסָנ 5
 :תרטקה יבירקמ שיא םִיַתאַמּו םישמְחה תא ל

 "ןּפ רָוְעְלַאהלֶא רמֶא :רֶמאְפ השמחלא הָוהְי רכדוו 1
 -הרַו שָאְהתֶאְו הפרשה ןיּבמ תּתְחַמַהדתֶא םֶרָיְו ןהפה ןרָהא
 ּושעו םֶתשְפנְב הָלאַה םיִאָטחה תותחמ תא וּושְדְק יִּכ הָאְלָה
 ושדְקיו הוהיקינפל םבירקה-יכ הּבָ מל יּוּפצ םיחפ יעקר םתא

 תַשחנה תותְחמ תֶא ןהפה" העל חקיו :לארשי ינבל תואְל ויו +

 לארשי נבל ןולכז :חפזפל יופצ סוקר םיפרשה ובירקה רש +
 ריטקהל אּוה ןרהא עֶרזמ אֶל רָשָא רו שיא ברקידאל רָשַא ןעמל
 הָוהְי רּבִּד רָשֶאַּכ ותָדַפַכְו חַרְקְכ היהידאלו הָוהָי ינפל תרטק
 ול השמחדיּב

 לס ןרהאהלעו השמחלע תרחממ .לארשידינב תדע ונליו 6
 -לעו הָשמ"לע הֶדָעַה לֶהְקהְּב יהיו :הוהי םעדתַא םֶּתִמַה םֶתַא 7
 :הוהי דובָּכ אָריִו ןֶנָעָה והָפכ הנהו דעומ לֶהֶאדלֶא לנפיו ו

 רבדָיַ :דעומ לָהֶצ יִנָפלֶא ןח" דשמ" אב |
 םֶתא הָלַכַאְו תאוה הֶדעָה ךותמ ומרה :רמאל השמחלַא הָוהָי 0

 ןכ .-רָשֶאדלָבְו םת איס +. 5 | .גיד ,בנ ,טמ ,במ ,אמ ,בכ ,חי ,זי .בי ןכ .הנוגנ אלבו ףקמ -תֶא א"פ <
 .זי ,בי ןכ ,הנוגנ אלבו ףקמ -תֶא א'ס .יקובנזבו יללהב ןכ + 5  .ו'ד .גיד ,חנ .בנ .במ .ול .דל .טי .חי .זט |

 .יויו תומשןייע :שגד אלב דמלה רמאל איפ + +.5.9 47" = .ויטד ,גיד ,גמ .במ .אמ ,חל .ול ,דל .גכ .בכ טי
 דוי אלמ ןכ +. 8 = .ח"וד .ז'יד .ז"טד ול .אל .טכ .רכ .גכ ,חי .וי .זט ,אי ןכ .ףקט אלבו הנומ הָרֶז א"ס ז. 5
 ןְרַהֶאְו הָשמ אָבַּיַנ א"ס +. 8 .ץמק ּותְרְעְכְו יקובנזב + 5 = ,ט"יד ןמ רב סופדה תואהסונ לכבו י"כ םירפס לכב
 .א'כ ז"ט ליעל ןייע :יריצ הָלַבָאְו א"ס +. 5 .אתהנתא אחפט אכרמ
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 וג הָּתְחַמַה"תֶא חֶק ןרָהֶאדלֶא הָשמ רָמאיַו :םֶהיִנְּפדלַע ולפיו ענר
 הָדעְהדלֶא הָרהְמ ךלוהו תְרטק םיִשְו בזִמַה לעמ שא היֶלָעְְ
 19 ןלא חי קל לחה הוה גל קה אָצְְי םהיִלַע רפכו

2 

 . םיוחה ןיבי םיההיק דע ו רַפָכִו תָרטָקַהְתֶא ₪

 44 עַבְשּו ףְלֶא רָשָע הָעְּבְרִא הָפִנִמִּב םיתמה "הו :הָפַנִמַה רָצְעְתַ
 8 "לֶא השמדלָא ןרֶהֶא בָשיו :הרקדרַבּדִדלַע םיִתְמַה דבְלִמ תוֶאְמ
 :הֶרְצעִנ הָפּגַמִהְו דעומ להֶא התַּפ
 5% םֶּתִאִמ חקו לאְרֶשי ינְּבִדלֶאורבד :רָמאל השמדלֶא הָוהְי רפדיו ם

 רשע םינט םתבָא תיבל םֶהָאיִשְנלַּכ תאמ בָא תיבְל הטמ הממ
 18 "לע בּתְכִּת ןרָהֶא םש "תֶאְ :והטמדלע בָּתְכִּת ומָשדתֶא שיא תוטמ

 ו9 דעומ לֶהֶאְּב םֶּתְחנהְו :םֶתובַא תיִּב שארְל דָחֶא הטמ יִּכ יול הטמ
 9 "רַחְבָא רשא שיִאָק הָיָהְו ':הֶּמָש םֶכל ךעוא רַשֶא תּודעָה ינָפל
 םה רָשֶא לארי יִנְּב תוגלתחתא יִלָעַמ יתַכַשַהְ חְרפי והטמ וב
 עו "לָּכווילֶא ותו לאש ינּבִלֶא השמ רדיו :םֶכיִלַע םֶניִלמ
 םיגש םָמְבֶא תיבֶל דַחֶא אישְנְל הממ דַסֶא אישְנל החטמ םטיאישנ
  ינפל תטמהחתֶא השמ חנו :םֶתוטמ ךוְתְּב ןרַהֶא הטמּו תוטמ רַשָע
 98 הגהְו תּודַעָה לָהָאלֶא השמ אביו תרָחַמִמ יהָיַו :תֶדַעָה לָהֶאְב הוה

 :םידקש למ ץיצ ץצ חַרפ אפו יול תיל ןִהא"חטמ חַרָפ
 ₪ וארו לֶאְרְשי ִנְּבִדלָּכְדְלֶא הוי ינפלִמ תטמה"לָכתֶא השמ אציו
 :והטמ שיא ּוחְכִו
 5 תֶרָמְשִמְל תודעה נפל ןרֶהא הטמחתַא בשֶה הֶשמחלֶא הָוהְי מאו
  רָשַאּכ השמ שעו ותמי אֶל יִלָעִמ םֶתְנולִּפ לָכְתּו ירָמיִנְבְל תוֶאְל
 :הָשָע ןפ ותא הָוהְי הָוצ
 97 ּונְדְבְא ּונְלַּכ ּונְדְבָא ונעו נה רמאל השמדלֶא לֶאְרְשי יִנָּב ורמאיו
 58 :עונל ּונָמָּת םאה 8% הָוהַי ןּכשמדלֶא ברקה | ברקה -
 ןויע :ר"ת .ע"ת .שיח ,רדינק ייכ 'ג ,חל ןכ ,ףל אס + - . ב מ 6
 .גיד חל ,בל ,גכ .זט ,בי ,אי .ט ןכו ,אלמ תּוטמַה ימלשורי .יללהב ןכ +.פ .םיקוספב רפסה יצח +.99 .ו"לו 'ו יל תומש
 :איד ,הנ ,גנ .אנ .חמ ,המ ,במ ,טל ,די ןכ .דבל ךפהמב אָצּיַו א"סב :זט אציַו ןכו ידצב ןוגנה קר וב ןיא וחיריב +3

 חל .גל .בל .אל ,טכ .דכ ,נכ ,טי ,חי ,די ,גי ,בי ,אי .ט םינוגנ 'ב ןכ < ₪ ול , דל ןכ .אַּפַ טועימב
 חנומב ץציו א"ס | :ט"יד ,ח"יד ,ז"יד ,זיטד ,ה"ד ,חנ ,ונ ,הנ ,גנ ,בנ ,אנ ,טמ ,חמ ,המ ,גמ ,במ ,מ .טל

 גול .גל אל ,טכ .דכ .גכ .בכ ,טי ,די ,גי ןכ ,ירוצב ץֶצָיַו א"ס :י"ד ,ז"ד .ו"ד ,א"ד ,ול ,בכ ,זי .זט ןכ .דבל

 ,אי,ט ןכ ,לוגסב ץֶצַיַנ א"ס :ויטד .היד .ביד ,איד .חנ ,ונ ,הנ ,גנ .בנ ,אנ .טמ ,חמ .המ ,גמ אמ ,טל .חל

 ,רסח סֶתְנְלִּמ יללהב .ימלשורי ןכ + 5 = .ט"וד ,ח"וד ,ז"וד ,ז"טד ,ו'ד ,זיד ויד ,במ .מ .דל .בל ,הי .זי .וט

 ןכ ,הגיגנ אלבו ףקמ -ַלָּכ איס +.5  .י'ד ,זיד ,ויד ,במ ,אמ וחל .דל .בל אל .טכ ,גכ ,זט ,אי ,ט .ח ןכו

 .ויד .זיד .גיד ,במ ,אמ ,חל .ול .בל ,דכ .נכ .בכ .טי חי ,זי זמ .בי א
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 ףיִבָאדתיִכו ףָינְכו הָּתַא ןָהאלא הָיהְי רָמאַיַו חי

 ןועדתַא ואשת ךתא ףְנְבו הּתִאְו שדקמה ןעתַא אשת תא
 וולוו ךּתַא ברקה ףיִבָא טֶכַש יול הממ "ףיִחאדתֶא םגְו :םֶכְתַנהְּכ :

 ורמשְו :תֶדַעֶָה לָהֶא יִנָּפל ךֶּתא ךינְבּו הָּתַאְ ףותרָשיו דיִלְע
 הפומה שדקה ילָכלֶא ךא לָחֶאְהְדלָּפ תֶרָמְשִמּו ּףְּתְרַמְשִמ

 -תֶא ּוומָשְו היל וולו :םּתִאְדםִנ םֶהְדסנ ותמיד וברק אֶל +
 :םֶכיִלַא בקיזאל דו לָקֶאָה תֶדבע לָפְל דעומ לא | תְרָמְשִמ

 ההיא הבמה תֶרָמָשִמ תֶאְו שדפה תרמשמ תֶא םָּתְרַמָשּו 5
 םולה םיחֶא"תַא יתחקל הנה י)או :לארשי ינָבדלע ףצק רוק
 לָקֶא תֶדבָעדתֶא רבעל החיל םיִנָתְנ הָנִתִמ םֶכְל לאְרְשי יִנְּב -

 חכמה רבדדלָכל םֶפְתִַּהַּכְתֶא ולמשת ףתא ד ףינְבּו הָּתַאְו :דעומ
 רָּזהְו םֶכְתנְהְּכְדתֶא ןּתֶא הֶגָּתִמ תקבע םתדבַעו תָכְֶפל כי

 :תֶמּוי בָרּפַה

 יִתַמּוְרִּת תָרָמְשַמִדתֶא דל יִַּתָנ הגה יִנָאו ןרָהאְדלֶא ּהָוהְי רבדָיו <
 :םלועדקחל ּינְבְלּו הָחְשְמְל םיִּתַתְנ ףל 0 יקל
 םיחנמילכל םְֶבְרְק"לָּכְ שאקדןמ םישְדפה שדקמ דל הָיְהְי הו

 ףךל םישדכ שדק יל ּוביִשָי רָשֶא םִמּ לכ 4 ו
 שָדְק ותא לכא לבלב לבא םישדפה שֶרְקְּב :ךינבלו אּוָה 0
 ּףְל לאְרשי נב אַפונְתלְכְל םֶנָתִמ תַמּורֶת 0 :ּךָלדהְיהִי 1

 ךְתיִבְּב רוה םלועדקַחְל ֶּּתִא די ַתְנְבְל רינְבְלּו םיתתנ
 -רשַא םֶתישא ןגַדְו שורית בֶלָחדלְכְו רַהְצִי בלַח לפ תא לכאי 5
 ּואיִבְידרֶשַא םָצְרַאְב רָשַאְדלָּכ ירוכְּב : יִתַתְנ ָךְל הָוהיל :ּונָתִי :5
 לֶאְרְשיְּ םֶרְח"לכ :ונלָא ּדְתיִכָּב רוקָמדלָּכ הָיָה - הוהיל 4
 םֶדֶאְּב הוהיל וביָרְקידרָשֶא רָשְּבדלָכְל םֶהְר רמפ"לכ : :הצ יל 55

 -רוקְּב תֶאְו םֶלָאָה רכב תא פת הָרְפוְדִ לְהְיַהְי הב
 ףֶסכ ַּּכְרעְּב הָּדַפִּת שָדְחְדְּבִמ ה :הָדַּפִּת הֶאְמְטַה הָמָהְּבַה 5
 רושדרוְכּב ךֶא :אּוְה הָרִג םיִרשַע שדה לֶקָשְב םילקש 1 תשְמָח וז

 ,ני .אי ןכ .עובר םֶּכָל +- 6 = .ח"וד ,זיוד ,זיטד .ייד .זיד ,ו"ד 0 ,טכ ,טי ,הי ןכ .אמדק הֶתַא אס < 1 ;חי

 ,זט .די ,גי ףקמ אלבו הנומב ןכ < 9 היד ,גיד ,חנ ,גמ ,במ .אמ ,מ טל ,חל ול ,גל ,בל .טכ .טי חי זט
 .ויד .היד ,גיד .איד ,חנ .ונ הנ .גנ .בנ ,אנ .טמ ,המ ,המ ,גמ .במ .מ חל .ול גל .בל 'טכ ,דכ .גכ
 5513 .דל ,בכ ,טי ,חי הזי בי ,ט ןכ .הניגנ אלבו ףקמ דהֶז איס | :טזוד ,ח"וד .זייד ,ז"טד ,י"ד ,זיד

 .חתפ ףטח ונלָבאי .ונלָכאת טועיטב :סופדה תואחסונ לכבו י"כ םירפס הברהב דבל אושב ןכ ּונָלְכאי .ּונָלְכאה
 .חל .טי חי .זט ,אי .א ןכ
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 םֶמְּדדַתֶא םה שדק הָדִפִת אק ע .רוכְבדֶא בָשָּכ רוכְבדא
 :הוהיל חחינ חיִרל הא ריטקת םָּבְלַחתֶאְו חפזמהלַע קָרְזִת
 ₪ !לפ היה ךל ןימיה קושכו הָפּונְתַה הוחפ ךֶלהְְהְי םֶרְשְב
 ףינְבְלו ףל יתתְנ הוהיל לֶאְרָשיינב ומיִרָי רֶשַא םיִשָדְקַה תמורת
 ל הֶוהְי ינפל אוה םֶלוע חַלָּפ תירָּב םלעדקחל ָּךִתִא תבל
 0 קָלַחְו לָחְנִת אֶל םצְראּב ןרַהְאלֶא הָוהְי רמאיו ִֶּתֶא עול
 :לֶאְרשי ןנּכ וְתְּב ףתלַחנו ךקֶלַח יִנא םֶכְותַּב חל הָיַהְיאל

 גג הלחנל לֶאְרְשיִּכ רשעמ"לפ יתָתנ הגה יול יל
 22 ןמְרְקידאָלְו :דעומ לָהֶא תֶדבַעְתֶא םידְבְש םהְ"רֶשֶא םֶתְדְבַע ףלַח
 ₪ יולה דַבָעְו :תומְל אָטָח תאשְל דעומ לָחֶאְדלֶא לֶאְרְשַי יִנָּב דע
 םֶכיִתְרדְל םלוע תקח םנַע אשי םֶהְו דעומ לֶהֶא תדבעהתַא אה
 % לֶאְרָשידיִנְב ררשעמהתַא יפ :הָלִחִ ּולָחְני אל לֶאְרשִי נֶּב ךותבו
 םהְל יִּתְרַמָא כ"לע הֶלָחנְליוְלליתַתְנ המרת הוהיל ומיִרָי רָשֶא
 :הלְָנ ִלָחְנ אל לארי נב ותְב
 א סַהְלַא תרמאְו לדת םִיולְלֶאְו :רָמאּל השמ"לַא הָוהְו רד
 םָּתִאַמ םֶקְל יּתַתְנ רשֶא רשָעַמַהדתֶא לֶאְרָשיִיְנִּב תֶאִמ ּוחְקַת"יִכ
 :;רשעמההןמ רַשַעמ הָוהְי תַמּורֶּת וָפִמ םֶתמְרַהְו םֶכְּתְלָחְנְּ
 3 ]5 :בקָיה"מ מ הֶאְלִמְ ן ךגהןמ מ כ םֶכְתַמּוְִּת םֶכְל בשחנו
 תֶאַמ וחקפ רָשֶא םֶכיִתְרְשֶעִמ למ הָוהְי תַמּורְּפ םֶּתַאְדסנ ּומיִרֶּת

 עפ לכמ :ןקכה ןְרָהָאְל הָוהְי תַמּורְתתַא לגממ םֶתַתּו לארי יב
 ושדְקְמְדתֶא וּבְלָחְלָּכִמ הָוהְי תַמּורְּתַלָּכ תֶא ּומיִרְּת םֶכיִתְנְתמ
 פ םיולל בשָחְנְו ונָמִמ בְלָחתַא םֶכְמיִרַהִּב םֶהְלֶא תרמָאְו :ונממ
 גג םֶּתִא םוקמדלְכְּב ותא םָּתְלַכָאְו :בָקָי תַאּובְתְכְו ןְרָג תֶאּובְִּכ
 ₪ דאָלְו :דעומ לָהְאְּב םֶכְתְדְבְע ףלח םָכְל אאוה רֶכְָשיִּכ םֶכְתִיִבּ

 יְִב ישְדְקדתַאְו ומ ָּבְלַחרתֶא םֶכְמיִרַהְּב אח וויִלָק ּואְשת
 ּותומָת אלו וִלְלִחְת אָל לֶאְרְשִ

 ,'קו יתכ איה א"סב :יק איה +. 19  .ס"ת ,ע"ת ,י"ת ,אמ .חל .בל אל .טכ ,נכ .חי ,זט ןכ ;דתֶאְו א"ס +. וז

 ,בי ,אי ,ט ןכ ,'קו יתכ -תֶא א"סב :לכ-תֶא ריבס +. 3 = טי ,ז' בי ןכ .'קו יתכ אּוה תצקמב | :ני ןכ

 חל ,אל חי ,אי ,ט ןכ ,'קו יתכ דתֶא א"סב :םנועדתֶא ריבס <. ₪  .בנ ,מ חל ,דל .בל .אל ,נכ ,חי .די

 ,די ןכ ,רדס ןאכ שי א"סב +. 5 | .ויד ,גיד ,איד ,דכ טי ,גי ןכ .אקספב ונְּבו רשעמ א"ס + | ,גיד ,במ

 .רית ,ע"ת ,בי ,אי ןכ ,דלָּכ תלמ אלב תמורת תַא א"ס +. 9  .י 'ו תומש ןייע :שגד אלב דמלה רמאָל א"ס +. ₪

 .ר"ת ,ע"ת .א"ת ,ש"ח .רד"נק ייכ 'ה .חי ןכ .םֶכיִּמְבּו א"ס +.
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 הָרּותה תפח תאו :רמאל ןְרָהאדלֶאְו השמדלא הֶוהְי רּבדְינ ץ"

 הָרְפ ליל ו וחיו לאַרְשַ ונכלא רד רָמאל הוי הוצְ"רשא
 םִּתַתְנו :לע היִלָע הָלָעדאְל רשָא םּומ הביא רֶשָא המיִמִּת הָמְדָא
 טחשו הנחמל ץּוחַמ"לֶא התא איצוהו ןהכה רזעְלֶאלֶא התא

 חכנ"לַא הוה באב הָמְדִמ ןקפה רֶזעְלַא חלו ונפל התא +
 ויניִעָל הָרָּפִהתֶא ףְרֶשְו :םיִמָעְּפ עבש הָמְדַמ דעומדלַהֶא ינָפ 5
 ןהכה חקלו *ףרשי השרפ"לע הָמּדדתֶאְו ּהְרָשְּבהתֶאְו ּהָבעדתֶא 5

 :הָרֶפה תפרש ומילא ףךילשהְו תעלות יִנְשו בוזאו ורֶא ץע
 הנְחמַה"לֶא אָבְי דָחַאְו םִיִמּכ ורָשְּב ץֶחְרְו ןהכה וויִדְנְּב סּפְכְו ד

 ץחרו" םימּב וידְנְּב סְבַכְו הָתִא ףכשהו :בֶרְעַהְדדַע ןחכה אָמְמְו
 הָרְפַה רֶפִא תא רוהְמ שיא ףסָאְו :בָרְעְהְדדַע אָמְְו םיִמּפ ורב 9

 לַאְרָשידינְּב תלעל הָתָיָהְו רוקָמ םוקְמְּב הָנְחִמְל ץוחמ חינה
 הָרָּפַה רֶפָאדתֶא ףלאה סָּבַכְו :אוה תאמה הָדִנ ימל תרָמשמְל 10

 םַכוּב דגה ךגלו לאְרְשי יב מיהו כְרְעהְדדִ אַמָו ידְנְבדתֶא
 :םיִמָי תעבש אָמָמְו םֶדֶא שָפְְילָכְל מב ענגה :םלש תֶקָחְל ו
 אלדםַאְו רֶהְי יעיבשה םויבו ישילשה םיַּב ובדאָטַחְתָי אּוָה 5

 תָמְּב עָנהלָּכ ּ:רֶהְטִי אל יִעיִבָשַה םובּו ישילשה םּב אָטַחְתְ 5
 אמט הְוהְי ןֶּבָשַמְדתֶא אָטַחְתִי אָלְו תומ-רֶשַא םַדְאַה 'שָפְנְּב
 אָמָמ ויִלָע קָרזדאְל הדִנ ימ לַּכ לֶאְרשיִמ אוהַה שָפַּוה הָתְרְכִנ

 אבל לָהְאְב תומָידיפ םֶדֶא הָרוּתַה תא :ּוְב ּותָאְמַמ דוע הֶיָהי 4
 ַחּותַפ ילכ לכו :םיִמָי תעבש אָמְטְי לָהאָב רשַאלְכו ילַחאַהְדלַא 88

 ינפילע עּעְרֶשַא לכְו :אוה אָמָס ויל ליִתְפ דימצְךיא רשא =
 אָמְטְו רָבְקְב וא םֶדֶא םַצְעְבִדֶא תמָב וא בֶרָחְ"לַלְחִּב הָרָשה

 םִִמ ויִלָע תנו תאשהה תפרש רַפַעַמ אמט וחקֶלְו :םיִמָי תעָבְש גז
 ילָהאָהְלַע הֶזִהְו רוהַמ שיא םימּב לָבַמְו בוא חכלְו :ילָּכלֶא םייח 8

 וא םצעִּפ עגנההלעו םשדּויה רשא תושפְנהדלעו םיִלְּכַקדלֶפלַעְ

 .גיל קוספ דע 'א קוספ איי ןמיס םיטפושב ידעלגה חתפיו הרטפה + + .היכ ח"י ליעל רדסה הז א'פב +.\ 4,
 ,רדינק י'כ יד אמ ןכ ,םּפַּב תלמ אלב ץהרו וידגב איס +. 8 = ,מ ,דכ ןכו ,אלמ אובְי ימלשורי ,יללהב ןכ + 1
 ןכ ,םֶדָא ל"נ +. 8 = .ר"ת ,םית ,ע"ת ,שיח ןכ .רָהְטְנ לינ +. 15 = .יק איה + 9 = ,חיכ ,ז"ט ארקיו ןייע :םית ,ץ"ת
 ,טי ןכ ,חנומ תאָז א'ס +. 4 = .דכ ןכ ,'קו 'תכ איִהַה א"סב :'ק איִהַה + 5 = .א"י קוספ ליעל ןייע :ע"ת ,ש"ח
 ןכ + 18 = .סית ,ע'ת .ש"ח ,רדינק ייכ יד ןכ ,הלְּכ תלמ אלב םיִלְּפַהְדלַעְו איס = 6 במ ,מ ול .אל .טכ
 ,די ,גי בי ןכו ,התפב תיבה הגומבו וחוריב ד. 8  ,במ ,בל ,חי ,אי ,ט ןכו .רסה תַשָפנַה ימלשורי ,יללהב
 .טיוד :היד .ביד .ונ ,הנ .גנ .בנ .אנ ,המ /חמ ,גמ .במ .טל

 ישרפ
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 ופ יִשיִלָשַה םִויּב אָמְטַהְלַע רהָטַה הֶזהְו :רָבְקִב וִא תֶּמִב ִא לֶלָחְב
 םיִמּפ ץחרו ייִדְַּב סָּבַכְו יעיִבשה םויכ לאָטחְו יעיִבְשה ובו
 ג אוָהַה שפנה הָתְרֶכְנְו אָטִחְתִי אָלְו אָמְטִידרָשֶא שיִאְו :בֶרְעְּב רהְטְו
 אָמְס ויִלָע קרוחאל הנ ימ אמט הָוהְי שדְקמדתֶא יפ להקה ךותמ
 גג עגנו ויִדְנְּב סבַכִי הָּדְנַהְדיִמ הזמו םֶלוע תֶקְחְל םֶהְל הָתָיהְו אוה

 :פ שָפְַהְואַממאָמְטַה ּכ"עגידרש לָכְובַרְעֶהְרדע אָמְְו הגה מ
 :ברְעְהְ"דע אָמְמִּת תַעְגּגה
 כ בשיו ןושארה שֶדְחּב ןְצְדרַבְדִמ הָדְעַדְדִלָּכ לאְרָשיִנְב ּואָבָיו
 5 הָדַעְל םִיַמ היהדאלו :םש רָבָּקִּתַו םירָמ םֶש תַמָּתַו שֶדַקְּב םַעָה

 + רמאל מאו העמדםע םָעָה ברי הארו העמ"לע ולה
 + החי להקדתֶא םתאְבַה הָמְלְו :חְהְי ינפל ניחא ענב ועו ול
 5 לנתילעה הָמָלְו ּּונְריִעְבּו ּונָחְנֶא םֶש תּומְל הוה רָבְדִמהְלֶא
 ערז םקְמ אל הזח עְרָה םוק קִמַחלֶא ונסא איבְהְל םירְצממ

 6 יִנָפַמ ןרַהֶאְו השמ אבו :תותשל ן ןיָא מו ןומרו פו הנאו
 הָוהְידדובְכ אָרְיַו םֶהיִנָּפִדלַע ּולּפַיַו 9 לָהֶא חַתְפלֶא להקה
 :םֶהילֶא
 8 הָדעָהִִתֶא להקה הָטִמהתֶא חַכ :;רמאל השמ"לָא הָוהָי רד
 וימימ ןַתֶמ ם סי עלְפַה לא םקְרּכדו לא ןֶרַהֶאְו התא
 :םֶריעְּבתֶאְו הָדעִהְ"ַא קשה עלפהְִמ םומ םקל אצה
 ו השמ ולחקי :והוצ רָשאְּכ הוי ינפלמ הטמהדתַא השמ חוו
 םירטה אְנעמַש םֶהָל רמאוו עלה יּפלֶא לָקקהתֶא ןֶרָהאְ
 גג "תֶא ינו ודָידתֶא הָשמ םֶרַּג :םִיִמ םָכְל איצונ הוה עַלָּפַהְזִמַה
 :םֶריִעְבּו הָדַעַה שתו םיפר םימ לאציו םימעפ והָטמּכ 6

 ו דאל ןשי ןרהא"לַאו השמחלא ָוהְי רמאיו
 -תֶא לאיִבִַת אל ן5ַל לֶאְרשִי ינּב יניעל ינשידקהל יִּכ םֶתְנַמָאָה
 4 "רֶשֶא הבירמ ימ מַה :םַהל יתְתְנְררֶשא ץֶרֶאְהְלֶא הֶזה להקה
 14 חַלֶשיו :םּכ שָדָקיו הָוהְיתֶא לָאְרשי"ינב ּובְר 5

 לאְרְשַי יִחֶא רַמָא הָּפ םְדֶא למלא שָדְקִמ םיִכָאְלִמ השמ
 ופ הָמְורְצמ יניִתבַא ודרֶינ גוגַתֶאְצִמ רשא אלת תַאּתְעַדְיהֶתַא

 ןייע :ס"ת ,עזת ,י"ת ,ש"ה .רדינק י"כ א"כ ןכ .םֶכָל א"ס +. פו .גיי קוספ ליעל ןייע :דכ ,בי ןכ ,איָהַה א"ס +.

 ןכו .רפח םֶהָלֶא ימלשורי .יללהב ןכ +.6 ּונְתיִלְעָה ל"ג+.5 .ע"ת ןכ .ָתאַבַה ל"ג < + +  ,דיל ,טזכ זיט ארקוו
 .יו יו תומש ןייע :שגד אלב רמלה רמאל איפ <.1 .במ הל בל .דב בי
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 קעצוו ויטיתבאלו םִיְרְצִמ ול ושָרָיַו םיִבִר םיִמָי םירַצַמְּב בשגו 9
 ונָחְנִא הגהו םיִרְצִמִמ וָאציו ךֶאקמ חלשיו ונלק עמשיו הָוהְילֶא

 הָרְשְּב רבע אַל -- אָההְרְּבְעַ - 4 ריִע שדָקְב 17

 רֶבַַת - םולָא 5 דמאיו ודל רבענ"רשא דע לוטה 18
 הָלְסֶמּב לארשידונב ולא ורמאיו :דתאְרקל אצא בֶרָחּבְְִּפ יב 9

 רפי קר םֶרְִמ ית ינקמו נא : הש ףימימ"מא הל

 לאש ט לבב רב ו ןֶ םוָא א :הקזח ב
 :וילעמ
 הָוהְי רמאָיַו :רֶהָה רֶה הֶדעָה"לְּכ לאְרְשידינב ואָבִיו שדפמ ועסיו 5

 :רמאל םודֶאדץְרֶא לובגזלע רֶהָה רֶהְּב ןרָהֶאלַאְו השמה לֶא

 יגבל יִּתִתְג רשא ץֶרָאְקְדְלֶא אבי אל יִּכ ויָמעדְלֶא ןרָקַא ףסָאְי :+
 ןרהָאתַא חק :הָביִרָמ ימָל יִּפדתֶא םֶתיִרְמְדרֶשַא לע לֶאְרָשָי 5
 תֶא ןרהֶאדתא טשפהו ּורהָה רה םתא לעהו ונְּב ךֶועְלֶאדתֶאְו <
 שעו :םש תמו ףַסֶאְי ןרהְאְו ונּ רזעְלֶאדתֶא םָּתְשַּבְלַהְו ויִדְנָב 7

 :הָדְעָהלָּכ נעל רֶהָה רֶהלֶא לע הָוחְי הוצ רָשֶאַּכ השמ
 וב דָעְלֶאתֶא םֶתא שפלינ ויִדְגְּבִדתֶא ןרַהֶאתא הָשִמ טשפיו ₪

 ואריו :רקקדןמ רָועְלֶאו השמ דרו רקה שארב םש ןֶרֶהֶא תמו

 תי לָּפ םּוי םישלש ןרַהאדתא וַכְבִו ןרהא עָוְנ יִפ הָרְעָהְלָּ
 בנה בשי דֶרְעְְדַלִמ יפנה עמו :לֶאְרְַי אכ

 :יבש ממ ּבְשיו לאְרשיּפ םסליו םיִרְתאַק ךְרַה לארי אָב ּ
 םַעָקְתֶא ןפת ןתנדםא רמאו .הָוהיל רדנ לארשי רד
 לאְרשְי לוכְּב הָוהְי עמָשיו :םֶהיִרָעְדתֶא יִּתְמרַחְהְו ידָיְּב הוה 3

 ב ארקיו םֶקיִרָעְדתֶאְו םֶהְתֶא םֶהָחִיַו יִנָעְְּכַהתֶא ןח
 :הָמְרָח
 זו רסח ּנָאיִציַו אס :ג"ד .חל .אל .טכ ,בי ןכו .אלמד אלמ ּונָאיִצַיַו ימלשורי .רסחד רסח יללהב ןכ +. 6

 ןכ ..דוי רסחו ו"ו אלמ ּונָאְצּויו תצקמב :הייד .זייד ,זיטד ,ביד ,במ הל דל ,בל .חי .זמ ,אי ןכ .,דוי אלמו

 .גיר .בנ במ ,אמ חל ,רל בל אל .דכ ,גכ ,טי ,זט ,בי ,אי ןכו .רסח לאמָשּו ימלשורי ,יללהב ןכ + 1 .י'ד .זיד
 איס +. 1 4% | .ביד ןכו ,התפ ןָאְמָיַנ יקובגזב :ול .בכ טי זי ,וט .בי ,אי ןכ .קספ אלב ןֶאְמְוו א"ס +. -

 .ע"ת .שיח ןכ .ּודָנָּב ינענכה לינ +. 5 .י"ד ,זיד .אמ ןכ .עיבר עמשומ



 - ל אא1נ 8

 לבש

 5 ל כ הָשמָב - םֶעָה רכדו \:דרדכ םֶעְָדשָפ
 הָצְק ונשפנו םימ ןיִאְו םָחְל ןיא יִּכ רָּבִדִפּ תּוְמְל םִיִרָצְמִמ
 6 ּוכְשנָיו םיפרשה םיִשָחּגה תֶא םָעְּב הָוהְי חלשַיַו :לקלקַה םֶחָלּב

 7 ורמאיו השמחלֶא םעַה אביו :לארשימ בָר-םע תַמָיַו םַעָהְדתֶא
 ךעא<-

 2 רסו ההיא ללה ד הקיב ונְרְּבְדחיִכ נאס

 5 ותא .. ו ה םעלע ותא סו - ש לק
 י שָחְנְה ךשנ"םא הָיָקְו םנה"לע ּוהָמשְיַנ תשחְנ שָחְנ הָשמ שעמו
 ו ָּחַי לארשי יב ועו :יִחָנ תָשָחְוִה שחְדלָא טיִּבַהְו שיאדתַא
 11 יִנָפִ"ֶלַע רֶשַא רָּבְדַמַּב םיִרבַעַה ייעמ ונחיו תבאמ ּועָסיַו ותֶבאְּב

 9 עס םשמ :דֶרֶז לחנְב וחיו ועָסנ םָשַמ :שָמְשה חֶרְזִמִמ בָאְומ
 ןונרא יִּכ יִרַמָאָה לבג אָציה רָּכְדַּמַּכ רָשֶא ןונרא רֶָבַעִמ וחיו

 4 תֶמָחְלִמ רָפָסְּב רַמָאְי "לע :יִרמָאָה ןיבו בָאומ ןיב בָאומ לּובְ
 8 רָשָא םיִלָחְנִה דשא :ןונרא םיִלָחְגהתֶאְו הָפּוסְּב בֶהְותֶא הָוהְ
 6 רָאְּבַה אוק הָרְאְּב םֶשַמּו :בָאומ לבל ןָעָשנְו רע תֶבָשְל הנ
 :םִיִמ םָתְל הָנִתֶאְו םעָהִתַא ףסָא השמל הָוהְי רמָא רֶשַא

 גז ילע תאָוה הָרישהדתֶא לֶאְרשְי רישי א
 18 קמחְמְּב םָעָה יִביִדְנ ָהּורָּכ םירָש ָהּוְרֶפַה ראְּב :הָלּונְע רֶאְב
 9 :תומָּב לָאיִלַחְַמ לאילחנ הָנֶּתַמִמּו :הָנֶּפִמ רָבְדִמִמּו םֶתְנָעָשִמְּב

 איִנָפילע הָפַמָשִנְו הנספח שאר במ הָדָשּב שא אוגה תב
 :ןמישיַה

 ּ הָרָבְעֶא :רָמאַל יִרמָאָהְיְּדלִמ ןקיסדלֶא םיִכָאְלִמ לַאְרְשַי חַלֶשַיַ
 ףלמה ךרדפ רֶאְב ימ חֶּתְשִנ אל םֶרְכְבּו הָדָשְּב הָטִנ אֶל צְראְב
 ₪ רבע לֶאְרְשַתֶא ןקיס ןַתְנאְל ְִּלְבָג רֶבָעְנִרֶשִַא רע ךלנ

 ,מ טל .חל ול .נל .בל .אל .טכ .דכ ,גכ .בכ ,טי חי .זי .וט בי .אי .ט ןכו ,שגד אירבטל ןכ +
 ,גי ןכו .הפר בבְסְל אבר ארוזחמב :ח"וד ,ו"טד ,ייד .ז'ד ,ויד ,גיד חנ ,ונ ,הנ ,ננ .בנ ,טמ ,חמ ,במ ,אמ

 ,אל .טכ .זט ,ט ןכו .רסח ןכְרַא ימלשורי ,יללהב ןכ +. + 18. 14 = .ש"וד זייד ,זיטד ,איד ,אנ ,המ ,נמ הל
 ,םלי הכי ,םפ הל ו ןכו .אדח הל בַהְוְתא יטלשורי רפסב .תובית יתש ארזע רפסב ןכ <. + = .מ ,ח

 ונ הנ ,גנ .בנ אנ .טמ .חמ ,המ ,גמ .במ .מ טל הל ,גל ,דכ .גכ ,בכ .זי ,די ,גי .לוגסב ןכ +5

 אזיד .ויד .היד ,גיד .חנ .אמ ,חל ,דל ,בל ,אל .טכ .טי ,חי ,זט ,אי ןכ .ירוצ דעַאְו איס :ויטד .ביד .איד
 יעית .שיה ןכ .ףקשִנַה לינ < | ,גיד ,חי ןכ .'קו יתכ איִה איפב :'ק איה + 16  .ט"יד .חייד .זייד ,ז"טד ,י"ד

 .ר"ת ,ס"ת
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 הָרְבְדִמַה לֶאְרְשְי תאָרְקל אצינ ומעדלָּכדתֶא ןחיס ףסַאְיו ולְבְנִב
 -תֶא שלייו בֶרָחְדיִּפְל לֶאְרְשִי והיו :לֶאְרָשִיִּב םֶחְלִיו הָצָהָי אָבִיו

 חקינ :ןימע נב לּובְג ָע יִכ ןומע ינְבִדדַע קבידדע ןנראמ וצרא 5
 יִרמָאָה יִרָעְדִלְכְּב לאְרָשְי בשוו הָלאָה םיִרָעָהְדלְּכ תא לאְרְשִי
 אוה יִרמָאה ךלמ ןחיס ריע ןובשח יּכ והיִתְְּבדלְכְבּו ןוָבָשָחְּב
 "דע ודָמ וִצְרא"לְּכדתֶא חיו ןושארה בָאומ ךְלָמְּב םְַלִנ או

 ריע ןָנוכְתְו הָנְבִת ןְּבָשַח ּואְּב םיִלָשְמַה ּוָרָמאָי ןּכְ"לע :ןנְרא וז
 רע הָלְכִא ןקיס תירקמ הָבַהְל ןוּבָשְחְמ הָּאְצְי שאי :ןוקיס

 ןתְנ שומפישע ּתְדְבֶא בָאומ ךלחיוא :ןנרֶא תּומְּב ילָעַּפ בָאמ א
 דַבִא םֶריִ :ןוחיס יִרָמָא ךלמְל תיִבְשּב ּויָתְנְבּו םֶטיִלְפ :ָיְנְּב

 לֶאְרְשי בשיו :אָכְרימדדע רָשֶא חפנ"דע םישנו ןבידדדע ןוְבְשַח גג
 שרוי ָהיתְְּב ודְכְלִיַו רוְעַתֶא לגרל השמ חַלְשיַו :יִרמאָה ץֶרֶאְּב יל

 -ףלמ 'גש אצוו ןָשּבַה רד ולַעָיַו ונפיו :םשדרשא יִרמָאָהְדתֶא
 הָוהְי רמאינ :יִעָרְדֶא הָמְחְלִמל ּמַעדלָכְו אּוה םַתאְרְקְל ןָשְּבַה
 דתֶאְו יִמַעדלָּכדתֶאְו ותא יִּתַתְנ ףדָיב יִכ ותא אָריִּתְִלַא הָשמ"לֶא
 בָשוי רשֶא ירמָאה ךלַמ ןחיסל תיִשְק רשאפ ול תיִשעְו וצרא

 ולדריִאָשה יתְלְּבדע ימעדלָּכתֶאְו ליִנָבתַאְו ותא וכי :ןּבָשָחְּב 5

 ישרפ תֶא רּפְצְדִּב קָלְּב ארי וחי ןהריל רָבַעַמ 5 פ
 יִּכ דֶאְמ םֶעָה ינפמ בָאמ דָגַו :יִרָמְאְל לֶאְרְשַי הָשָעְַרָשַאַלְּכ *
 ינקזדלַא בָאימ רמאנ :לֶאְרְשִי נב ונְפִמ בָאימ ץֶקינ אוקדבר +

 קרי תֶא רושה ךַחְלִּכ וניִתְביִבְסַלָכִתֶא לָהָקה כָחְלְי הש ןודמ
 א '- םיִכָאְקִמ חלו :אוהה תב בָאיִמְל ךְלמ רּפצְְִּכ קָלְבו הָדשַה *

 .בל .גכ .בב .טי זי זט ץמק ןכ + | גיד ,דכ .בי ,מ ןכ ,אלמ ןוְראָמ א"פ :וחירו שמוחב רסח ןכ <. <

 .במ .טי ,זט ,בי ןכ .הנוגנ אלבו ףקמ -תֶא איס +. 5  .ו"טד ,י"ד ,ז'ד ויד ,איד ,חנ ,אמ ,מ חל אל .ףל גל

 ,דכ ,זט .אי ןבו ,אלמ ןונְרַא יללהב ,ימלשורי ןכ + 5  .גיד ,דכ ,גי ,בי ןכ ,יקו 'תכ איה א"סב :'ק איה < 5
 ןכ 5 9 "כ קופפ ןויע :אמ ,גל ,זט ןכו ,רסח ןחיס ימלשורי ,יללהב ןכ +. .גיד ,ביד חל ,ול ,טכ
 .חנ .טמ ,גמ .במ אמ .מ חל .ול .דל ,גל .בל .אל ,טכ .גכ ,םי ,חי .זי .זט ,ךי ,גי ,בי אי .ט חתפ
 הג הנ גג ,בנ אנ ,חמ ,המ .טל ,רב .בכ ןכ ,ץמק רע א"ס :ה"יד ,ז"יד ,ז"טד ,ויטה ,י"ד ,זיד ,ויד ,גיד

 .ע"ת ,ש"ח ןכ .שָא לינו יר לע דוקנ +. ₪ ,חל ,גל .טי ,אי ןכ ,ףקמ אלבו חנומ םַע .א"ס + 9 ,ט"יד ,היד ,איד
 ןכ ,גשירויו לנו ,יקו יתכ שֶרּויַו איסב :'יק שרֶויו 'תכ שרויו +. 5 | ,ץ"ת ,ש"ה ,רד"נק י"כ יב ןכ .הלע א"ס 9

 ביל יב םירבד ןייע הג ,הל .אל בי אי חיה ןכ ,'ק ויְָּב ,יתכ נב א"סב +. 5 | .ץ"ת ,שייה

 רסמנ אל הרסמב < 5 יח קוספ יו ןמיס דע 'ו קוספ 'ה ןמיס הכיט ,בקעיב תיראש היהו הרטפה +. בכ

 איפ +. + .ר'ת ,ס"ת ,עית ,ש"ח ןכ .הָוה להקה לינ + + .אל ,גכ ןכ ,חנומב בר ,ףקמ וא חנוט םא יגילפ הילע
 .ג"ד :בי ןכ ,איִהַה
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 -ארקל ומעְדינְּב ץֶרֶא רהָּנַהְדלַע רָשֶא הָרותֶּפ רשְבְֶּב םַעְלְּבדלֶא
 אוקו ץֶרָאָה ןיעדתֶא הָסכ הגה םיִרָצַמְמ אָצָי םע הָּנַה רמאל ול
 6 אוה םּוצעדיּכ הזה םַעָהְתֶא ילדהרא אְָזהְכל | הָתַעְו :יִלָממ בש
 -רֶשֶא תא יּתְעַדָי יִכ ץֶרֶאָהְְִמ ּונָשרגֶאָו ובדהֶקנ לכוא ילוא יִנָמִמ

 ז ןָידמ ינקו בָאמ ינקז וכו :רָאּוי רֶאָּפ רשאו ךְרבְמ ךרֶבְת
 8 רַמאָו :קלב ירד ויקא ורדיו םָעְלּבְדלֶא אביו םֶדָיְּב םיִמָסְּ
 הָוהְי רדָי רשאפ רֶכִּד ֶכְתֶא יתבשהו הָלְיַלַה הפ וניל םיִלֶא
 9 רַמאו םעְלּבדלֶא םיִהְלֶא אביו :םעלּבדםע בָאְומחיִרָש ּובְשו יל
  ֶָּב קָלְּב םיִקְלֶאָהְדלֶא םַעְלִּב רָמאְו :ךִמע הֶלֶאָה םיִשְנָאָה יִמ
 וג חתֶא פָכָיו םִיִרְצְמִמ אָציַה םָעָה הגה :יִלא חלָש בָאומ ךלממ רֶפצ
 וב =הלחל לכוא ילוא ותא ילְהְבָק ' הכל הֶּתַע ץֶרְאָה ןיע

 גט ראָת אל םֶקְ ךלת אל סבא םקלֶא רֶמאַנ וישר
 ו יִרָשְ"ַלֶא לָמאיַו רקבַּב * םָעְלִּב * םֶקָו :אּוה ךוְרְב יּכ םֶעָהתֶא
 4 למוקוו :םקְמִע ְלָהְל יִּתַתְל הָוהְי ןֶאמ יִּכ םֶכצְראדלֶא כְל קֶלְּב
 5 ףָסיַו ומ ךְלֶַה םֶעְלִּב ןאמ ּורְמאָיו קָלְּבִלֶא ּואָבִ בָאומ יִרָש
 6 םַעְלּבְ"לֶא ּואָבָּו :הָלֶאְַמ םיִדָכַכנְו םיכר םירש חלש קָלּב דע
 :ילא ךְלַהְמ עְנּפִת אָנְ"לַא רופצהןב קָלָּב רמָא הָּכ ל ּודְמאַָ
 וז אָנ"הְכְלְּו השעֶא יִלא רמאתדרַשַא לֶכְו דאמ ֶדְּבַכַא דּבַכדיּכ
 18 "םִא = יִדְבעְדלֶא הַמאיו םֶעְלּכ ןַעַו :הֶזה םעָה תֶא יל הבה

 הו יפית רבעל לפוא אל בו ףסכ יי אל ָּכ יל
 9 םֶּתַאסִנ הוב אָנ ובֶש הֶּתַעְו :הָלודְנ וא הָנטְק תושָעְל יִהלֶא
 פ) םָעְלּבְדלֶא|םיקלֶא אבְיו :ימע רבד הָוהְי ףפידהמ הָעְרַאְו הֶלְיְַה
 או םָּתִא ףל םּוק םיִשָנִאַה ּואָּב ףל ארקל"םא ול רַמאָו הָלְיִל
 גג רקבּפ םעְלּב םֶקָו :השעת ותא ףיָלַא רבְדִאדרֶשֶא רָבּדִהדתֶא
 פ דיפ םיהלַא ףארחו :בָאומ ירשדסע למ ונתַאדתֶא שָבָחָיַ
 -לַע בכר אּוהו ול ןָטָשְל ךרַדּפ הוה ךַאְלמ בציתיו אוה ךלוה
 י"כ א"נ ,טכ ןכ ,'קו 'תכ הָּגַהְו א"סב :הַּהְו ריבס + 5 = .ר"ת ,ס"ת ,ש"ח .רדינק י'כ ג"י ,אל ןכ .ןומע א"ס + 5

 ּונָשָרְגִאְו יקובגזב :יא ןמ רב סופדה תואחסונ לכבו י"כ הברהב דבל אושב ןכ +. 6 .ם"ת ,ע"ת ,י"ת ,ש"ח ,רד"נק
 ,אמ .חל אל ,טכ .אי ןכ ;הָּתַעְו א"ס +. 11 | ,ט"כ ג"כ תומש ןיוע :ז"ד ,טכ ,טי ,חי ,אי ,א ןכו .התפ ףטח

 א"סב :אלְו ריבס +. 5 .טי .זט ןכ .חנומו אטשפ יִלדהְבְק הָכָל א"ס < וו ו קופפ ןויע :ע"ת ,י"ת .ש"ח
 ,עיברו אלזאו אמדק רקַּב םעָלִּב םקיו א"ם +- 18  .ר"ת ,ס"ת ,ע"ת ,י"ת .ש"ח .רד"נק י"כ ה"כ ,טכ ןכ ,'קו 'תכ אלו

 ואל ,דכ ,גכ .בכ ,טי ,חי ,זי .זט ,גי ,בי אי ףקמ אלבו חנומ ןכ +. ₪1 ויד .זיד ,במ ,אמ ,ול ,בי ,אי ןכ
 ,המ .טל ןכ .הניגנ אלבו ףקמ הבה א'פ :י'ד .זיד .ויד ,חנ ,בנ ,גמ .במ .אמ .מ .חל .ול .דל .גל .בל
 .ט"יד .ה"יד ,ז"יד ,זיטד ,היד הנ ,הנ ,גנ ,אנ ,טמ ,המ



 אא 9 רבימב 2059

 ףרדפ בָצְנ הָוהְי ךאקמחתא ןותאק אָרְתַו :ומע וויִרָעְנ ינשו ונתֶא 3

 ךוו הָרָעּכ דלתו ךרדהְמ ןוחאק טתו ודב הֶפולְש יפרח
 לועָשמְּב הָוהְי ךָאְלמ דמעיו :ךרדה הָתטהְל ןותָאָהתֶא םִעְלְּב 4
 הּוהָי ךַאְלמתֶא ןותאָה אָרְּתַו :הֶזמ רֶהָנְו הָזמ רַדְּג םיִמָרְכַה 5

 :התְכַהל ףסיו ריקה"לֶא םָעְלִּ לנר"ת א ץחלתו ריקַקדלַאְלִחְלַַ
 תוטנל ּךְרָהְיִא רשא רצ םוקַמְב ידמעיו רובע הָוהְיִדְִלַמ ףסויו 6
 םעְלְּ תחת ץֶפְרּתו הָוהְי ךאְלמהתַא ןותאָה אָרְתַו :לואמשו ןימָי גז
 יפדתֶא הָוהְי חֶּתְפיו :לֶקמּ ןתֶאָהדתֶא ךינ םֶעְלִּב ףאדרחיו 5

 שלש הָו יִנְמיִפִה יִכ ל יִתיִשעדהַמ םָעָלְבְל רַמאָּפַו ןוְתֶאָה
 ידִיְּב םֶרָחְדשי ול יִּב ּתְלְלַעְתַה יִּכ ןיתֶאְל םעְלְּ רַמאָיו :םיִלָנְר 9
 ְּנְתַא יִכְנִא 'אולה םָעְלְבלֶא ןותֶאָה רָמאּתו :ךיתְנרֶה הָּתַע יִפ פט

 תושעל יִתְנּכְסה ןּפסהה הוה םויהדדע ףדעמ יִלָע תְכְכְרְירֶשֶא
 ּךאְלמתֶא ארו םָעְלִב יניעתַא הָוחְי לגו :אָל רֶמאַו הָכ ָךְל
 רַמאַּו זויִּפאְל וחְּתְשיו דקיו ודָיְב הָפְלְש וברחו ךְרדּב בָצְנ הוי
 הגה םיִלְגְר שול הָו ֶתְאתֶא יפה הָמדלע הָוהְי ךאְלמ ולא

 טּתו ןותָאָק יגארתו ּיִדְנְל ךְרָהִה טרידיכ ןָמָשְל יִתאָצָי יכנָא 5
 יִתְנְרַה הכְתְאםְנ הת יִכ יִנָפמ הָתְטְנ ילוא םיִלְנְר שָלֶש הו יִנָפְל

 אָלייִּכ יִתאָמְח הָוהְי ךאְלמדלֶא םעְלִּב רָמאיַו :יִתְיְיָחִה ּהָתואְו 4
 הָבּושֶא ףיניִעְּב ער"םא הָּתְַו ךרָדּכ יִתאְרְקל בָצְנ הָתַא יִּכ יִתְעַדָי

 רבָּדַהדתֶא סָּפֶאְו םישְנָאָהההְעְּדְל 0 הָוהְי דאְלמ'רְמאיו :יל 5
 עמשיו :קלב ירשדסע םַעְלַּב ךליו רפדת ותא ךיִלֶא רּבדַא-רָשֶא 6

 לּובְגְלע רשֶא בָאמ ריעדלא ותארקל אצוו םַעְלְב אָב יִפ קֶלְּב
 לש 'אלַה םֶעְלְּבדלֶא לב רמאּו :לּובְגה הָצְקִּב רָשֶא ןירא גז

 לָכּוא אל םֶנמְאַה יִלֶא כלל הָמְל ד5-ארקל לאי יִתְחְלְש
 לכוא לָכָיַה הת ףילא יתאְבְדהְגַה קֶלְּבלֶא םָעְלִּב רָמאַיַו :ּךַדְּבּכ 8

 ךלו :רָבדָא ותא יֶפב םיקלַא םיִשָי רש רֶָבְדַה הָמאַמ רד

 כ

 רצ יקובכזב + 56 .חל ןכ ,'ק ּבַאְלַמ 'תכ ּךלמ א"פב <. 6 = .בי ןכו ,אלמ ּהָתוּפַהְל יללהב ,ימלשורי ןכ +.

 ל הרל .בל ,אל .טכ ,דכ .טי .זט ,בי ,ט ןכ ,רסח לאמְלּו איס = 8  .ייד .זיד ול ,גל ,גכ ןכו .התפב
 ןכו .יריצב סָפִאְו יקובגזב + 5 .םי ,זט ןכ .ףקמ אלבו הנומב רָשא איס + ₪ | .ייד ,זיד ,גיד ביד ,במ ,הל

 .טל ,נל ,אל .טכ ,טי ,די אי .ט ףקט אלבו חנומ ןכ < 8  .ויטד ,ייד .זיד ,ביד ,אמ ,חל ,דל .נכ ,זי ,אי
 ,ני .בי ןכ .הנוגנ אלבו ףקמ יִּב איס :טייד ,זייד ,ז"טד .היד ,הנ ,ונ ,הנ גג ,בנ אנ ,טמ ,חמ ,המ .גמ מ

 ,יאברעמל ןכ + % = .תייד ,ייד ,זיד ויד גיד ,איד ,במ ,אמ :הללוהל ובל הכי סובב היהיטזמ

 .'ק 5ָל יאחגדמל



 8 קלב אאזז 40-אאזזז 8

 4 חלש ןאצְו רֶכָּכ קֶלָּב חכו :תוָצַח תירק ּואְבִו קָלְּבִיםִע םֶעְלִּב
 41 םֶעְלִּבִִתֶא קֶלָּב חפיו רקפב יִהָיַו :וִתא רָשא םיִרָשלְו םֶעְלְבְל
 גכ קֶלָּבלֶא םעְלְּב רָמאָיו ופה הצְק םָשִמ אָרִיג לַעָּב תומָּב והָלַעַָ
 הָעְבְשְו םיִרָפ הָעְבְש הְָּב יל ןכְַו תֶחְּפַמ הָעְבַש הָוְב יל"חנב
 ג רַפ םַעלְכּו קָלְּב לעו םעְְּכ רּבד רָשָאַּכ קְֶּב שעמ .זםיליא
 ' הָכְלְאְו ָתְלְעלַע בצְְתִה קֶלָבְל םֶעְלִּכ מאיו :ַחָבְזִמַּב ליאו
 :יפש ךליו ךל יתד ינָארייהמ רבדו יתארקל הָוהְי הָרְקִי ילוא
 + יִתְכַרְע תחְבְזמַה תַעְבְשתֶא ויִלַא רמו םֶעְלּב"לֶא םיקְלֶא רק
 5 בוש רָמאַו םָעָלְב יִפְּכ רָבִּד חח םשָיו :חבְזמַּכ ליאְו רֶפ לע
 ( דלָכְו אָּה יִתְלְעלַע בַצְנ הוו וילא בו :רבדְת הָלְו קֶלְּבלא
 ז םָאימיְּדְלִמ לב ינחנ םְרֶאןמ רָמאיו ולָשִמ אשיו :בָאומ יִרָש
 5 בָקֶא המ :לֶאְרִשַי המ הָכְלּו בקעו ילהַרֶא הָכְל םדקדיררחמ
 9 ּוָאְרֶא םירָצ שארָמיִּכ :הָוהְי םִעָז אל םעְָא הָמּו לֶא הָּבִה אל
 גט יִמ :בָשַחְתְי אל םווגבו ןפשי דָדְבְל םעְָה ונְרּושַא תועְבְנמּו 5

 םירשְי תומ ישפנ מת לֶאְרְש עצרת רָפסִמּו בלע רפפ הע
 גג בל יל תשע הִמ םָעְלִּבלֶא קֶלְּב מאיו :ּוהְמְּכ יִתיִרַחֶא יִהְתּו
 2 ףשֶא 'תא אלַה רמאיו ןעוו וּדְרָב ָּתְכְרַּב הֶּגהְו ךִּתָחקְל לביא
 3 אָ"ִףל קל ולא רָמאיו :רבדְל רַמָשֶא ותא יִפָּב הָוהְי םישָי
 לָכְו הֶאְרִת יהצק ספא םֶשמ ָאְרִת רֶשֶא רַחא םוקְמלא יתַא
 44 הָגְסְפִה שאְרד לא םיפצ הָדָש והחָקיו :םשמ ילחונבק הֶאְרִת אל
 15 קֶלְּבלֶא רמאיו :חָפִַמּ ליאו רֶפ לעיו תחבְמ העבש ןֶבי
 6 םַעְלַּפְדלֶא הוה רקיו :הָכ הָרְקא יִכְנִאְו ךתלעדלע הָּפ בָציִתַ
 וז ויִלֶא אָבִיַו :רֶּבִדְת הֶכְו לבא בוש רַמאָו ויִפָּב רֶבְּד שנ

 רָפדדחִמ קָלּב ול דָמאַו ומֶא במ יִָשְו ותלע"לע 'בצנ וו
 ו ןרֶפַצ ב ִדָע הָנְִאְה עמְשְו קֶלְּב םוק רָמאיו וִלְשַמ אָשיו :הָוהְ

 בי ןכ ,ףקמ אלבו הנומ תא א'ס +. +  .יא קופפ ליעל ןייע :קֶלְּבלֶא א"ס הילע רפמג במ הרסמב +. גכ

 < מ ליב +. 9  .יק ובק + 8  .ח"יד ,זייד ,זימד ,חל ,טי ,זי ,אי ןכ .חתפ ףטח יִרְרַהַמ א"פ +1  .י'ד .ז'ד ,נכ

 ,אי ןכ .'קו יתכ הָכְל א"סב :'ק הָכְל +. 88 = .ז"י ג"ל םירבד ןייע +:תֶבַבְר ל" +. 9 = .ע"ת ,י"כ ש"ח ןכ ,רַפָס יִמּ

 י"ד ,ז"ד ,ו'ד ,גמ חל .בל .אל ,רב .גכ .זט ,בי .אי ןכ .ףקמ אלבו אכרמ ּוכְבְקְו א"ס < 8 .חל גל | בי

 ,אי .ט חתפ ףטח ןכ < 5 = .סית שיח .ג'ד .אמ .בל ,אל ,טי ,חי ,זט ,גי ,ט ןכ .םלוחב ףיָתְלע א'ס + 5

 .ויד .היד ביד ,חנ הנ .בנ .טמ .במ .טל .חל .ול .דל גל אל .טכ .הב .גכ .בב טי .חי .זמ .די .גי
 וונ .גנ ,אג .חמ ,המ .גמ .אמ .מ .בל .זי .בי ןכ .דבל אושב עָמְשּו איפ = ;הזוד ,זזוד ,ז"טד ,ו"טד .ויד ,זיד
 .ןֶב ריבס +. 18 .ט"יד .ג"ד ,איד



 צוח 19--אצאזט 8 רבדמב 4

 הֶשַעַי אָלְו רמָא אוהה םַחְנִתְו םֶדָאְְּבו בזכיו לא שיא אָל ופ
 דאל :הָנְביִשַא אלו ךֶרְכּו יתחקל ּךְרְּב הגה :הָנמיִקְי אלו רד ג

 ומע ויָהְלֶא הָוהָי לֶארשיִּב לָמַע הֶאְרְאְלְו בקעיְּב וא טיבה
 יִכ :ול םָאְר תַפַעְוְתְכ םִיְרְצְמִמ םָאיִצוִמ לֶא ב ךלמ תעּורתו 3

 לארשילו בקשל רַמָאְי תֶעָּכ לארי םסק"אלו בט בֶלַעיּב שחנדאל
 -דע בַמֶשִי אל אָשנְתָי יִרָאְכְו םּולָי אבל םעְוה :לא לַעְפהַמ

 בק"םנ םָעְלַּבילֶא קֶלְּב רַמאַּפ :הּתשי םיללחדםדו ףרט לָכאְי 95

 קל לֶא רַמאַו םֶעְלּפ ןעיו ּוּונְבְרְבִת אֶל ּךְרְבְיםְנ ונבְקִת אָל =
 :השעא ותא הֶוהְי רּבדְידרָשַא לָּכ רמאל יִלֶא יִתרְּבִד אלָה

 ילוא רחא םוקְמ"לֶא חָקֶא אָנהְכְל םֶעְלְּבילֶא קֶלְּב מאיו :ז
 שאר םֶעְלִּבתֶא קָלְּב חיו :םשמ יל ותָבקְו םיִהלֶאָ יב רשיי

 יִלדהְנַּב קָלְּבלֶא םַעְלְּב רָמאַ :ןמישיה ינֶּפדלע ףֶמשְנִה רועפה 9
 :םֶליִא הַעְבְשְו םיִרָפ הָעְבְש הָוָּב יל ןְבָהְו תַחְבְומ הָעְבָש הָוְב

 םָעְלְּ ארִיו :חָבְזמב ליאו רַּפ לעיו םעְלִּב רַמָא רָשאּכ קֶלְּב שעיו לב
 םעְפְּב"םעְפּכ לֶהאְלְו .לֶאְרְשיתֶא דרבל הי יניעפ בופ יכ
 ויָניעתֶא םֶעְלִב אָשיו וינָּפ רָבְדִמַהְלֶא תֶשָיַו םיִשָחְנ תאָרְק קל
 אָשיו :םיקלא חור ויִלָע יו ויִמְבְשל ןכש לארש"תא אד 2

 םִאְ :ןיעָה םֶתש רֶכְגַה םֶאְנו רעב ונָּב םעְלְּב םָאְנ רמאיו ולשִמ +

 ובְטדהְמ :םנ יולָת לָּפִנ הָוְָי יש הזִחְמ שא לאדיִרְמִא עָמש 5
 רָהְנ ילע תֶּננכ ויִסִנ םיִלָחְנִּכ :לֶאְרְשְו ףיִתְנְכָשִמ בקע יִלָחֶא 5
 םיִמָּב ועַרַזְו ויִלַדִמ םימדלזי : :םיִמ"ילע םיִזְרָאְּכ הֶוהְי עט םיִלָקַאּכ 7

 םיִרָצִמִמ ויִצמ לא הכל אנו וכלמ לג םֶרָה םיפר 5
 :ץֶחִמְו ויצחו םֶרְְו םֶהיִתְמְצְו ויִרצ םןוג לכאי ול םֶאְר תַפַעותְכ
 .ע"ת ,שי"ח ןכ .ַּרְבָא לינ < ₪ | ויד ,חנ ,במ ,אמ ,מ ,דל ,טי ,חי ,זי ןכ ,הנוגנ אלבו ףקמ אל איס + 9
 םירפכ לכב ערלמ ןכ + 5 ויד ,חי ,זי ,זמ ןכ ,םישרג תַעָּב א"ס .?%  ,רסח תפעתַּכ וחירי ,ימלשורי ןכ ₪9

 .נכ .בכ ,זי .זט ,די ,גי ,בי ,ט דבל אושב ןכ + %  .םעְלבְל והירי שמוחב < 5 = .סופדה תואהסונ לכבו י"כ

 איס :ויטד .גיד .איד .חנ .ונ הנ .גנ אנ ,חמ ,המ במ ,מ טל חל ול ,דל ,גל ,בל .אל ,טכ .דכ
 א'ס < 1 +7 .טיוד ,חייד ,ז"יד ,ז"טד ,י"ד .ז"ד .ו"ד ,ה"ד ביד ,בנ ,טמ ,גמ ,אמ , טי ,חי,אי ןכ .חתפ ףטח ּונְכְרְבִת

 ימלשורי .יללהב ןכ + 8  .ןָּב ריבס < 5  ,ונ .טמ .במ ,דכ ,גכ .בכ ,טי ,זט ,בי ןכ ,הנוגנ אלבו ףקמ ד
 ! היב ןמיסו ףדה שארב דהַמ הגומב + 5 .יתבר ימ + 5  .ו"טד ,ג"ד ,חל .דל ,טי ,זמ ,בי ,אי ןבו .אלמ רועְב

 ם"מל 8 הילע ; רסמג אל הרסמב +.7 = ר"ת .ס"ת ,י"ת ,ש"ה ,בל ,טי זמ ,בי ןכ ,ּףיִתכָּכשִמּג א"ס + 5

 .במ אמ .מ טל .חל דל ,גל ,אל ,טכ .דכ ,גכ טי .חי .זט ,הי ,גי ,בי ,אי ,א ןכ ,התפב גְָאַמ 'תפ
 ממ הלי:,בל ,בב הי ,כ .ץמקב גְנָאְמ א"ס :פופדה תואהסונ לכו חנ ,ונ ,הנ ,גנ .אנ .חמ ,המ ,גמ

 .רסה תפעַתָּכ יללהב .ימלשורי ןכ +.5  .ב"כ ג"כ ליעל ןווע :ס"ת ,י"ת ,א"ת ,רדינק י"ב 'ג / ,םָאיִצּומ א"ם < 8

 .אל ןכ ,'ק ויִצהְו .'תכ וצהו < 5 ,מ ,גכ ,טי ןכו
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 י :רּורֶא ִיִרְרֶאְו ךורב ךיכְרְבִמ ונמיקו ימ איִבְְכּויִרֶאּכ בַכֶש ערְּ
 גט םעְלְּב"לֶא קֶלְּב רָמאיוויִפַכדתֶא קּפְסיו םְֶלְּב"לֶא קֶלְּב ףאדרחְינ
 וג הָקַעְו :םיִמָעְפ שֶלֶש הו ףַרָב ְּּכְרִּב הגהו ףיתארק יִבְיִא בל
 הָוהְי ךִענמ הגחו ךדּככַא דפּכ יִּתְרַמָא ףְמוקְמדלא ךְלְדחרְב
 וו "רָשָא 4-0 םג אלה 2% םַעְלַּב רָמאָיַו :דובָּכִמ

 יל הָפר א - תוטל ה פת הבעל לפוא אָל בה
 + הָכְל יִּמעְק ךלוה ננה הָפַעְו +רּבדַא ותא הָוהְי רבדְוירֶשֶא
 5 אָשיו :םיִמָיה תיִרָחְאְּב ךֶּמעְל הזה םַעָה הָשַעָי רשא דצעיא
 6 םָאְ זיעה םְתש רֶבִגה םֶאְו דב נב םֶעְלּב םִאְנ מאו לָשִמ
 ילו לָפנ הָוחָ ירש הזחמ ןוילע תעד עַד לֶאדיִרְמִא | מש
 וז בעמ בֶכְּכ ךַרָּד בורק אלו ּונְרּושֶא הפ אָלְו ָאְרֶא :םִניש
 :השחינבילפ רקרקו בָאומ יִתָאַּפ ץחמו לארשימ \ טָכְש םקָו

 4 :לַַה הש לָאְרשו יבא ריעש השרו היו השר םּולא הו
 ו ולשמ אשיו קלְמָעְתֶא אריו :ריעמ דיר דיִבָּאְהְו בקמ דר
 גג יִניִקַהתֶא אְרַיַו :דֶבא יִדָע ותיִרָחִאְו קלָמע םיוג תישאר רַמאיַו

 א הֶיחְיְדִא יכ :ךנק עלָפכ םישו ךכָשּמ תיא רַמאו לָשִמ אשי
 5 יִמ יוא רמאו יֶלָשָמ אש יִדְּבַשִּת רושא המדע .ןיק רֶעָבְל
 גו "םִנְו דָבָעַּעְו רושא ּנעְו םיתפ ךימ םיִצְו :לֶא ומשמ הָיָחְי
 5 ךֶלָח לבד ימקִמל בש ךליו םעְלּב םֶקיַו :דְבא ידע אּוָה
 :וָכְִדְל
 ה ןאָרְקִתַו :בָאומ תוְּבִדֶלֶא תל םַעָה לָחִי םימשפ לֶאְרְשָי בשיו
 3 דָמְצִו :ןהיקלאל ווחתשיו םֶֶּה לכאיו ןֶהיהְלֶא יחְבול םעְל
 4 לֶא הָהְי מא" :לארשיב הָוהְיְףאְדרַחְו רועָּפ ל עַבְל לֶאְרְש
 שמשה דֶגְנ הָוהיל םֶתוא עקוהו םֶעָה ישאָרְדלָּכתֶא הק השמ
 ול ,דל .גל .בל ,גכ ,בכ זי ,זט ,גי ,בי .ט דבל אושב ןכ +. 9 = .יב ביו תישארב ןייע :דבל אושב ןכ < 5
 ןכ .חתפ ףטה יִרְראָו א"ס  :ו"טד ,ו"ד ,ה"ד ,ג"ד ,א"ד ,ונ ,הנ ,גנ ,אנ ,טמ ,חמ ,המ .במ ,אמ ,מ .טל

 ןכ +. 15  .ןַּב ריבס +. 15 = .ט"יד ,ח"יד ,ז"יד ,ז"טד .י"ד ,ז"ד ,חנ ,בנ ,גמ ,חל .אל .טכ .דכ .טי .חי ,די ,אי

 .ה"מ ה" הימרי ןייע :ש"ח ןכ ,דקדקו לינ +.1ז גיד מ חל ,בל .טכ ,טי .זט .ביןכו .אלמ רועְב ימלשורי ,יללהב
 זיטד ,ו"טד .ו"ד ,ה"ד ,ד"ד .ביד ,איד .י"כ הברהב ןכו .דוחל לֶאו דוחל ומָשַמ הילע רסמכ יעדרהנל ןכ <. ₪
 טי .חי ,זט ,בי ,לֶאומְשמ וחירי שמוחב ןכו ,'קו יתכ הלס אדח הילע רפמנ אמ הרפמב :ט"יד ,ח"וד .ז"יד

 .בל .אל .טכ .גכ .בכ חי .בי ,אי ןכ 2 .ויד .זיד .גיד ,חנ .ונ ,אמ .חל .טכ ,דכ
 ,טי .חי ,זט .גי ,אי ,ט ןכ ,המותס וא החותפ השרפ ןאכ שי א"סב < + | .זט ,ני ןכ .-תֶא אס < ו :הכ

 .ט"וד ,ח"וד .ז'יד .זיטד ,י'ד .ז'ד ,גיד .איד .אמ .חל ,ול .דל .אל ,דב
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 לֶאְרְשי יִטָפָשדלֶא השמ רָמאיו :לֶארשימ הוהידףא ןורָח בש 5
 לַאְרשי ינּבמ שיא הָגהְו :רועָפ לעבל םיִדָמְצְגַה וישְנַא שיא וגה <

 נב תֶדְעדלָּכ יניעְלו השמ יניעל תיִניִדְמַהדתֶא יַחְאְדלֶא ברקו אָּב

 רעַלֶאְדִּב טַחְנִפ אר :דעומ לה חַתּפ םיכב המה לארש ְ
 רהא אבו גיב מר חקיו הדעה ךופמ םקיו ןקפה ןרַהְאדְִּב א

 -תֶאְו לֶאְרְשִי שיא תֶא םַהיְנְשְתא הקדוו הקהל לֶאְרָָעְיַשיִא
 םיִתָמַה ּויַהיו :לֶאְרשי יִנּב לעמ הֶפִנִמַה לקה הָקְבְקלֶא השאה 9

 :ףלֶא םיִרְשַעו הָעְבַרַא הפ
 ישרפ ןקפה ןרהאְדֶּב רעְלֶאְדְַּב סַחְנִפ :רמאל השמדלַא חוהי רבדיו ? ₪

 םָכותְּב יִתָאְנְקְדתֶא .אְנְַּב לאְרָשייְִּ לעמ תְמָחדתֶא בישה
 -תֶא ול ןִתִנ ינגה רֶמָא ןכל :יִתְאְנְקְּב לַאְרשיחינָבתֶא יִתיִלְכדאלו 9
 תחת םלוע תְחְּכ תיִרָּב וירחַא ומול ול הָתְיַה :םילש יִתיִרְב 3

 הָכִמַה לארשי שיאםשו:לארשוינּב"לערַפכויחלאל אנק רש
 :ינעמשל בָאדתִיִב איש אולָסְֶַב יִרְמְז תיִנָיִדְמהתֶא הָּכָה רָשֶא

 בָאחתיִב תומא שאר רוצ"תב יבְְּכ תיִניִדִמה הָכִמַה הָשאָה םשו 5
 :אּוה ןֶידִמְּב
 :םֶתוא םֶתיִּכהְו םיִניִדְמהתֶא רוְרֶצ :רָמאְל השמחלַא הָוהְי רדיו

 רעִּפ רבד"לע םָכָל ּולְכִנְרֶָשַא םֶהיִלְכִִב םָכְל םה םיִרְרצְהיִפ 9
 רבדדלע הָפנמַהִיְב הָכְמַהְחַאְזְיִדִמ איִשְנתַב יִּבָוְּכִרְְדלַעְו

 * הָפָנַמַה יִרָחֶא יִהָיו :רועּפ וכ
 ואש :רמאל ןָהּפה ןָרַהאְִּב רָועְלֶאלֶאְ .השמ"לא הוה רַמְאיַו 2

 תיִבְ הָלְעַמְו הָנָש םיִרְשָע ןָבִמ לארשידינב תֶדָעְדלָּכ | שארדתַא

 .גל .אל ,דכ .גכ .בכ ,טי .חי ,זט ,די גי ,ט הלודג אשולת ןכ + 5 הל ןכ ,יק ויִשְנָא 'תכ ּשְנָא איסב + 5
 אשילת אב איס :ייד .זיד ויד היד .גיד ,איד ,חנ .ונ ,הנ ,גנ .בג ,אנ ,חמ ,המ ,גמ .במ .טל חל דל
 לכבו י"ב םירפס לכב עיבר ןכ + 5  .טייד ,חיוד .זיוד .זיטד .טמ ,אמ ,מ .ול .בל ,טכ ,זי ,אי ןכ .הנטק
 ,סופדה תואחסונ

 דמלה רמאל איט +.+.10,16 .א"כ קוספ טיי ןמיס דע ו"מ קוספ חיי ןמיס יא םיכלמב התיה 'ה דיו הרטפה + 0

 ,אמ ,מ הל .אל ,רכ טי ,זט ,גי ןכ .אגרד תּוָּמָא א"ס < 15  ,העוטק 'ו ד. 35  ,יי יו תומש ןייע :שגד אלב

 זי ,זט ,בי ,ט הגיגנ אלבו ףקמ ןכ +. 18 | .ט"יד ,ח"יד ,ז"יד ,ז"טד ןכ ,ןטק ףקז תומא תצקמב :איד .חנ .נמ

 :חזוד גיד .היטד יד היד ,גיד ,איד .חנ .מ .אמ ,מ חל .גל ,דל .גל .בל ,טכ .דכ .גכ .בכ גטו .חי
 א'פ <. 8 = .טיוד .ויד .היד ,ונ ,הנ .גנ ,בנ ,אנ ,חמ .המ ,גמ .במ .טל .אל .די ,גי ,אי ןכ .הנומ יָּכ א"ס

 .קוספ עצמאב אקספ +1 כ בב גיב תומש ןייע :י'ד .ז"ד ,גמ .חל ,טי ,חי ,אי ןכ .התפ ףטח םיִרְרצ

 .הנ הנ במ אמ מ חל ול ,דל .בל .טכ ,גכ ,בכ ,טי זי .זט ,גי ,בי ,אי הנוגנ אלבו תףקמב ןכ +1

 ,המ .גמ ,טל גל אל .דכ חי ,הי ,ט ןכ ,אגרד לֶאְו איפ :חייד זייד :זיטד י"ד זיד .ו"ד ג'ד .,א"ד

 .ט"יד .ה"ד ,הנ .גנ ,בנ .אנ ,טמ ,המ
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 3 םֶתַא ןקכה ֶזְעְלַאְו השמ רדיו :לאְרְשִיְּב אָבְצ אצידלָכ םתְבַא
 + הָלָעָמְו הָנָש םיִרָשְע ןָּבִמ :רָמאל יחי ןהְרהלע בָאומ תב
 ":םיִרַצמ ץֶרֶאְמ םיִאצְיִה לֶאְרַשי ינְבּו הָשמחתא הָוהָי הָוצ רָשֶאּכ
 5 אּולַפְל יִכְנָחַה תַחָפָשִמ וג ן םואר נב לארשי רוכְּב ןָבּואְר
 6 תַחָּפָשִמ ימרָכְל יִנורַצָחַה תַחָפְשמ ןצָחְל :יִאְלַּפַה תַחָּפַשמ
 : :םיִעָבְרַאְו השלש םקיִדְקּפ ויהיו יְְבּואְרֶה תֶקְּפְשִמ הֶלֶא :יִמְרּכַה
 ; : לָאומְנ בָאיִלֶא ינבו :בָאיִלא אלַּפ ינו :םישלשו תואמ עבשו ףלא
 " השמחלע וצה רֶשַא הָדעַה יאורק םֶריִבִאו ןֶתְדְדאּוְה םֶריִבִאּו ןֶתְדְ
 גט ָהיּפתֶא ץֶרֶאָה חּתְפִתַו :הָוהְירלע םֶתַצַהְּב חרקדתַדַעָב .ןרהאדלעו
 םיִשָמַח תא שָאָה לֶכָאְּב הֶדְעָה תומְּב חרקדתֶאְו םֶתא עַלְבתו
 1 - :ותמחאל חרְקיִנְבּו :םָנְל ּויָהַינ שיא םיִתאמּו
 תחפשמ ןימָיל ילָאומְַה תַחפָשמ לאמְנל םתְחְּפְשִמְל ןיעמש
 3 לואָשְל יחרזה תַקָּפשמ חול :יניכוה תחפשמ ןיכיל .ינימוה

 גו ףֶלֶא םיִרָשְַו םינָש נעְמְשה תֶחָפְשִמ הָלֶא :ילואשה תחָפְשמ
 5 תחפשמ ןופצל םֶתחְּפְשִמְל 'ָּנ נב :םִיִתאָמּו
 16 תַחַפָשִמ יִנְזָאְל :ינושה תַחפשמ ינושל ינחה תחפש יִנְחְל יִנופצַה
 17 יִלֶאְראְל יִדורַאָה תַחָּפְשִמ דולאל ּיִרַעַה תַחּפְשִמ ילעל יִנאָ
 18 םיִעָבְרַא םהידקפל דגחיִנְּב תחָּפְשִמ הָלֶא :ילאראה תַחָּפְשִמ

 9 תמו ןָאְו ךע הָדּוהְי :תֶאמ שמחו ףלֶ
 9 הֶלָשְל םֶתהָּפְשְמְל הֶדּוהְידיִנְב יחיו :ןעְנָפ ץֶרָאְּב ןנואו רע
 :יחרוה תחפשמ חרול יִצרפה תַחָּפשִמ ץרפל ינלשה תֶחפשמ
 1 ;ִלומָחָה תחָפשמ לומחל יִנרַצְהַה תַחַּפָשִמ ןרצחְל ץֶרָפדינְב ויהי
 99 שמחו ףלֶא םיִעְבשְו הָשש םקידקְפל הָדּוהְי תֶחָּפָשמ הלא

 אג תַחָפְשִמ עלות םתַחְּפָשִמְל רֶכַשְ יב :תוֶאמ
  ןרמשל יִבָשַיַה תחּפָשמ בושיל :ינופה תחָּפְשמ הָופְל יעְלופה
 5 הָעְּבְרַא םהידקפל רֶכְשָשָי תֶקָּפָשִמ הָלֶא יִנרֶמשַה תַחַּפְשִמ

 ,חנ .ונ .הג ,ננ .בנ .אנ .חמ ,המ ,גמ .במ מ ,טל ,גל .בכ .חי .זי ,די ,גי ןכו .קספ אלב יאחנדמל ןכ =. =
 הליוס בל ,אל .טכ .דכ ,גכ .כ .חי ,זט ,בי ,אי ,ט ןכו ,החותפ יאברעמל :ט"וד ,היד ,דיד ביד ,איד
 =תֶא א"ס +. 19 .יק יאיִרְק ,'תכ יִאּורק +. 5 .ןָבּו ריבס +. 5  .חייד ,ז"וד .ז"טד ,ייד ,זיד ,ויד ,גיד ,טמ ,אמ .חל
 ,דל ,בי :אי ןכ .םיִשְמָחַה איפ + 9 ויד ,במ ,אמ ,ול ,דל .בל .בכ .זט .בי אי ןכ ..הניגנ אלבו ףקמ
 ,וללהב ןכ + ₪ = ויד ,אמ 0 .בל .טכ .דכ .גכ .זט בי ,אי ןכ .אכרמ אל איס + וו .גיד ,בנ ,חל
 רָכָש שיא : רכש אנ < < ₪, ₪5 ויד ,אמ ,חל ,בל ,דכ טי .זט ,בי .,אי ןכו .אלמ ןורַצָחְל ימלשורו
 .עית ,ש"ח ,רדינק י'כ יד .בל ןכ .עֶלּותְל איס + 5 .ח"י קוספ יל ןמיס תישארב ןייע :רֶכְשָשַי וא
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 םֶתְחְּפְשִמְל ]לּובז יִנְּב :תואמ שלשו ףַלֶא םיִששְו 6
 תַחָּפָשמ לֶאְלַחְיְל ינלאה תַחָּפָשמ ןולאָל יִדרָפה תחפשמ -ח5ל

 שמחו ףַלֶא םישש םֶהידְק קפל ילווה תֶהְּפשִמ הלא :יִלֶאְלְחִיַה גז

 :םִירפַאְו הָשנֶמ םָתֶפְש מל ףסוי :תואמ 58
 דעְלנְִתֶא דילוה ריִכְמּו יריכמה תחפשמ ריִכְמְל הָטְנִמ :נֶב

 יִרְעיִאַה תחפשמ רזא דעלג נב הֶלִא :יִדָעְלַגה תַחָּפְשִמ דָעְלִנְל 0
 ₪ יִלֶאְרְשאַה תְחפשמ לָאיִרְשאו : :יקלֶחַה תַחָּפְשִמ קֶלַחְל גג

 תַחָּפְשִמ רפחְו יעְדיִמְשַה תַחָּפְשמ עףמשו :ימכשה תַחָּפָשִמ
 םשו תביא יּכ םֶנְּב ול ּויקדאל רַפְְַּב דָחְפְלִצו יִרפַהַה 9
 תֶחְּפְשִמ הָלֶא :הָצְרַתְו הָּכְלִמ הָלְנֶח הָעִנְו הָלֶחַמ דָחְפְלְצ תוְנְּב 4

 :תואמ עבשו ףַלֶא םישמחו םינש םהיִדְפּו השנִמ
 יהְלַתשה תָּפשמ הֶלָתּושְל םֶתְחְּפְשִמל רפא הלא 55
 חַלְתוש ב הָלְָו יִנֶחּתַה תַָּפְשמ ןחמל יִרְכּבַה תַחָפשִמ רֶכַבְל 5
 םהיִדקפל םיִרְפֶאדְנּ תַחְּפְשמ הָלֶא :יִנְרַעָה תַחְּפְשמ מ פל 1

 :םקחפשמל * ףָסוידינְב הלא תואמ שמחו ףלֶא םישלשו םִיְגֶש
 יעְלּבַה תחפשמ עלָבְל םֶתחְּפָשִמְל ןמנב יי 8
 םפופשל :ימָריִחֶאָה תַחָּפְשמ 0 יִלָּבָשַאָה תַחְפְשִמ לכשל =
 ףרא עלבהינב הו מפוח תַחּפְשִמ םפוחְל יִמָפושַה תחָּפְשמ 0
 ןָמָיְנְבְדונְב הלא :יִמַעְנֶה תַחְפְשמ ןמָפגְל ידראָה תחפשמ ןמענ 4

 ':תוִאמ שש ףַלֶא םיִעְרְראְו הש םֶהיִדְקפו םֶתחַּפְשִמְל
 ימָחּושה תַחּפְשִמ םֶמושל םֶקחֶפְשִמל ןְדינב הלא 9
 םהידקפל יח ימָחושַה תֶחפְשִמלְּכ 0 ןַּד תֶחְּפְשִמ הָלֶא 3
 יִנָּב :תואמ עבראְו ףלֶא םיששו הָעְבְרַא 4

 יושיה תחפשמ יושיל הָנִמיַה תחפשמ הֶנַמְל םֶתְחְפשמְל ל ףשֶא
 יִרְבָתַה תחָּפְשִמ רֶבַחְל הָעיִרָב נבל ּויעיִרְּבה תחפשמ העיִרבְל 5

 יד .זיד גיד ביד ,אמ ,מ ,דל בל ,אל .טכ ,נכ טי חי זי ,גי ,אי ט ןכ .יריצב דְרַסָל א" <. ₪

 ,רד"גק י"כ יב ןכ .ָקְלַהְו איס + ₪  .ביד ,טכ ,דכ ,גכ ,זט ,בי ,אי ןכו ,אלמ יִנַולאָה יללהב ,ימלשורי ןכ = ₪
 ול .דל .טכ ,גכ .חי .זט ,בי ,אי .ט ןכו ,אלמ יִלָאיִרְשַאָה ימלשורי .יללהב ןכ +. 5 = ,ר"ת ,י"כ ש"ח ,גיד
 רפסב ,יאברעמל ןכ +.58  .ר"ת ,ם"ת ,ע"ת ,ו"טד ,רדינק "כ ח"כ .הל ןכ .הָפְלַמּו איפ +.  .גיד ,ביד .אמ .מ

 ,הָלַא א"ס +. 6  .ז"מו ז"ל קוספ ןמקל ןויע :ע"ת .ש"ה .רדינק ייכ יב ןכ .םֶהיִדקֶפְל איס +. % ,כ ןכ ,הָצָרִּת לבב
 וי ,די 6 נק ףקזב ןכ + 0 .ול זי ,בי ןכו .חתפב ןֶרְעָל יקובגזב = 6  .ע"ת ,ש"ה ,רדיינק י"כ א"כ ןכ

 ,זט .בי ,אי ןכ .לודג פקז ןַמְעְגל איפ :ט"יד .היד .ונ .הנ ,גנ .בנ ,אנ ,טמ .חמ ,גמ .טל .דל ,גל .נכ הי
 :ןטק ףקז חגומ ןֶמָעְגְל טועימב :ח"וד ,זייד ,ז"טד ,ויד .זיד ,ויד ,גיד ,המ .במ ,אמ ,מ , ול .אל .דכ .בכ :טי

 .המותס ןאכ ןיא א"סב רסמנ כ הרסמב +. 9  ,א"ד ,חנ .חל .בל .טכ מ ןכ
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 1 הלא :חַרָש רֶשֶאדִתַּפ םעו יִלאיִכְלִמַה תַחָּפְשִמ לֶאיִּכְלַמְל
 עפראָו ףַלֶא םישָמְחו השלש םָהיִדְקְפל רֶשָאדיִנְב תֶקְּפְשמ
 48 תֶחפשמ לֶאְצְחְיִל םֶתחַּפְשַמְל יִלָחְפִנ יִנְּב :תואמ
 19 םלֶשל יִרְצ8ַה תַחְפָשִמ רֶצִיִל :ינוגה תתפשמ ילוגל ילאְצחָיה
 ₪ םֶהיִדְקְּפּו .םתחפשמל יִלֶּתַפנ תחפשמ הָלֶא :ימלַשה תַחָּפָשִמ
 9 חשש לארשו ינָב ידוקפ הֶלֶא :תִאמ עּבְרַאְ לא םיִעָּבְרַאְו השמה

 :םיִשלֶעו תוֶאמ עבש ףלֶאְו ףלֶא תעמ
  הָלָחְִּפ ץֶרֶאָה קֶלָסְת הָלֶאְל :רְמאְל השמלא הָוהְי רד ם

 % שיא יתְלַחְ שעמה טמלְ ותלָחנ הָּבְרִת ברל :תּומש רַפְסִמְּב
 5 תומשל ץֶרָאָקתֶא קָלָחְי לרונּבְדִא ותל ןתָי ויִדקפ יל
 % :טעְמְל ברן ותְלַחְנ קלָחִת לרוגה יפדלע ולח םֶתבָאְדתומ

 יז תחפָשמ ןושְרגְל םֶתחְּפָשִמְל ףלה יִדּוקָּפ הָלַאְ
 ₪ | הֶלֶא :ירְרְמַה תתפשמ ילרמל יתָקָּהה תחָּפָשִמ תַלקל יִנָשְרִגַה
 יִלַחַמַה תַחָּפְשמ לנרבחה תַחָפשמ ב תֶחפשמ ייל תַחָּפָשִמ
 ₪ | םשו :םֶרָמעְְתַא דלוה תֶחָקּו יקרְקה תַחָּפְשמ ישומה תַחפשמ
 .- םִיָרְצַמְּב יולל התא הי רֶשַא יולדתְב הדָבָכּוי םלמע תשא

 ₪ ןלָהֶאְל דלאו :םקחא םורמ תֶאְו השמחתאו ןרַהאדתֶא םיִמעְל
 61 אּוהיִבָאְו בָדְנ תמו :רָמָתיִאדתֶאְו ךֶנָעְלֶאתֶא אּוהיִבָאדתֶאְו בָדְנתֶא
 ₪9 םיִרשעו השלש םָהידְקפ ויהיו :הָוהי ינפל הְָרזשא םֶביִרְקַהְּב
 יִנָּב ךּותָּב ּודָקָּפְתֶה אל | יִּכ הלעמו שֶרָחְִֶּבִמ רֶכְודלָּכ ףַלֶא
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 6 יִדוקּפ הֶלַא :לארשי יִנָּב ךוֶתְּב הָלָחְנ םָהְל ןתנ"אל יִּכ לארשי
 םאומ תֶבְרעְּב לֶאְרְשְי ינְּבדתֶא ּודְקָּפ רשָא ןקפה ְֶטְלֶאְו השמ
  ןהפה ןְרהֶאְו השמ יִדּוקְפַמ שיא הָיִהדאל הֶלֶאְבּו :חְרְי ןדרָי לע
 ₪ םֶהָל הָוהְי רַמָאדיִכ ניס רּכְדמּכ לָאְרשי יּבתֶא ודקפ רָשֶא
 הָנָפְְְזַּב בֶלָּכְיםִא יִּכ שיא םֶקַמ רתונדאְלְו רָבְדִמַּכ ּותָמָי תומ
 וכ רָפָהְִּב דפ תוָּב הָגְבְרְכתו :ןונדןב עשוהיו
 הָלַאְו ףסוידב הש תחפש הָשַנֶמִּב ריִקְמְְּ דָעְלְְְּ

 ג יגל הנפת :הֶצְִתו הכְלִמּו הְַָחְו הפ הלחמ ויס תמש
 אמ ,דכ ןכ .'קו יתכ בש איסב :ץֶבָשּו ריבס < ₪  .במ ,חל ,בל ,אל ,טכ ,בי .אי ןכ .חַרֶס אס <

 ןייע :דבל אושב יִתָקְקַה וחיריב ןכ +. ז * .יו ו תומש ןייע :שגד אלב רמלה רמאָל א"פ +. ₪5 .סית .ע"ת .ש"ח
 יאחנדמל ,רפח יאברעמל ןכ +. 6 הל בל | דכ .טי ןכ ,'ק ּותּוְו וא ּותְמְו ,תכ ּותְמּוי איס +. 5 .ז'כ יג ליעל
 .ןיטשפ ינשב הָנְבַרְקִּתַו ט"יד ןמ רב סופדה תואהסונ לכבו י"כ םירפס לכב שרגב ם+ו כ מ הנופי
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 =לֶהֶא חַתָּפ הָדְעָה"ַלָכְו םֶאיִשְּנַה ינפלו ןהפה וְעְלֶא יִנּפְלְו השמ
 הדעַה ךותְּב הָיָתאְל אוהו רָּבְרַמַּב תַמ יִבֶא :רמאל דעו

 -אל םיִנָבּו תמ אְמְהְבדיִּכ הרקדתַדַעּב הָוהיהלע םיִדָעִנַה
 ןֶּב ול ןיא יִּכ ותְחפשמ ךותמ וניִבָאדָש עָרָג הָמְל וֶל ּיָה+

 ינפל ןטפשמחתא השמ ברקו יּויִבָא יח ךוְתְב הָזְחִא ונלְהְנת
 :הוהי

 ןתת ןתנ תרְבְּד לָחפְלָצ תוְנַּב ןפ :רמאל השמ"לֶא הָוהְי רמי ל
 ןָקיִבִא תלָחְנתֶא קְרְבַעַהְו םֶהיִבָא יִחַא ךותְּב הָלַהְנ תֶזִחַא פל

 ול ןיא ןֶבו תּומידיכ שיא רמאל רָבִדִּת לארשי יִנְבלֶאְ :ןָהְל 8

 תלת םָתַתְ תק 1ל ןיאדסאו :וִתבְל יִתְלְַנתֶא םקְרְבַעהְו
 חםִאְו ויִבָא יחַאל ו םָּתַתְנּו םיחא ל ןיאדַאו :ויָחָאְל

 ותְחפְשממ וילא בֶרָקַה ראשל ותְלַחְתֶא םֶתַחְנּיִבָאְל םיחא ןיא
 הֶוהְי הוצ רשאפ טּפָשִמ תפחל לאְרֶש ינְבְל הָמַיַהְו הִתא שרָיַו
 :השמחתֶא

 ץֶרָאְהִתַא הארו הזה םיִרָבַעָה רה"לֶא הָלָע הָשמדלָא הָוהְי רָמאָיַנ גפ
 -םנ ךיִמעדלֶא ּתְפסֶאְנְו התא הָתיִאְרְו :לֶאְרשַי יִנְבְל יּתְתָנ רָשֶא 8

 ןצדרפְדמְב יפ םֶתיִרָמ רֶשָאּכ :ךיח ןְרַהא ףסאנ רשאכ התא
 שָדָק תכירְמחיִמ םה םָהיניעְל םִיְמַב ינשידקהל הָדעָה תַביִִמּב

 :רָמאל הָוהְידְלֶא השמ רבְדָי " ןצְ"רְּבְדִמ 5
 אציהרַשַא :הָדעַהדלע שיא רַשָּבִדלַכְל תחורה יהלֶא הוה י דָקֶפ 9

 אָלְו םֶיִבְי רָשֶאְו סָאיִצ רַשֶאְו םָהיְִפל אבו רשאו םֶהיִנְפל
 -לֶא הֶוהְי רמאו :הער םֶהְלדְיִא רַשֶא ןאצכ הֶוהְי תדע הָיָהְת 8

 דתֶא ָּתְכַמְסְו וָּב חּורְדרָשַא שיִא ןּונזַּב עשוהְיהתַא ךלדחק הָשמ
 הָדְעַהדלְ נפל ןהכה עְלֶא לנפל ותא תדמעהו גיל ו +9

 תַחָעלָּכ ועַמְשי ןעמל ויִלָע ףדוהמ הָּתַתְְו :םֶהיִניַעְל ותא הָתיוצְו
 םיִרּואָה טּפָשִמְּב 2 לֶאָשו דמעי (הפה רָועְלֶא ֶָּפְְ :לארְשי נב 1

 ותא לארי אּוה ואב ויפ"לע ואי ויפ-לע הי נפל
 עשוהידתַא חקוו ותא הֶוהְי הוצ רָשָאִּפ השמ שעינ :הָדְעַהלֶכְו
 אפ ז.ז | ו יו תומש ןייע :שגד אלב דמלה רמאל איס +. 5  .יתבר 'ן +. 5 .רזת .ע"ת .שיח ןכ ,דּונְת לינ =
 ןכ .ערלט הָתיִאְרְו תצקמב +. 33 .שיה ,מ .הל .טכ יבי ןכ .ןָתיִבָא איס = 1 | .שיח .רדינק ייכ א"י ןכ .ָןָהְל

 .וד ,ול .אי ןכ .אנרדב רָשֶא א-פב :דכ ,טי ,זי .בי ןכ .היטרגל ורָשֶא איס ז. גז .הל .נכ ,זמ
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 9 וע וירא ךִמסיו :הָדְעַהלָּכ ינפלוןהפה ְֶעְלֶא נפל והדמַע
 :הָשמ"דָּב הָוהְי רּכד רֶשָאְפ והָוצְ
 כ םֶהְלִא ָתְרמֶאְו לארשי יִגְּבתֶא וצ :רמאל השמחלא הָוחְי בדו
 :ודְעומְּב יל בירקהל ּורָמְשּת יחחינ חיר ישאל ימחל יִּבְרְקדתֶא
 3 הָנָשְִינִּב םיִשָבְּכ הוהיל ּוביִרְקִמ רַשָא הָשאַה הָו םהְל ּתְרַמְאְ
 + רקפב השעפ דָחֶא שָבַכַהתֶא ּדיִמְת הלע םויל םיִגש םֶמיִמָת
 5 תַלָס הָפיִאָה תיִרישעַו :םיִפְרַעְה ןיפ הָשָעַת ינשה שָבְּכַה תא
 6 הָיְשַעָה דיִמָּת תלע :ןיקה תעיבר תיִתּכ ןמָשְּב הָלּולְּב הָחְנִמְל
 ז שָבָּפַל ןיהה תעיבר וכְסנו :הוהיל הָשא חחינ חיִרְל יניס רֶהְּב
 8 הָשַעִּת ינשה שָבְּכַה תַאְו :הָוהיל רָכְש דס ךפה שדקפ דָחֶאָ
 ַחַחיִנ 29 השא הָשַעִּת ּכְסֶנְכּ רֶקְּבַה תַחְנִמָּכ םיִבְרַעְה ןימ

 :הוהיל

 9 תַלָס םיִנְרֶשְע ינָשּו םֶמיִמִת הָנֶשינִּכ םישָבְכְ"ינְש תָּכַשה וב
 גט דיִמָּתה תלעדלע ותְבָשְּב תָּבַש תלע ופְסִנו משב הָלּולְּב הָחְנִמ
 :הָכְסְְ
 וג םיִנָש רֶקְבִּב םיִרָפ הָוהיל הלע ּוביְרְקִפ םֶפיִשְדֶח ישאָרְב
 ג םיִנרָשְע הָשלְשּו :םֶמיִמִּת הָעְבש הֶנָשיִנֶּב םיִשָבִּכ דַָחֶא לָיִאְ
 הָחְנמ תֶלְס םיִנרַשָע יִנָשּו דָחֶאָה רֶפְל ןמְשְב הלל הָחְנִמ =

 גג הלב הָחְמ תל ןורָעע ןרָשעו דַחֶאָה ליאל ןמשב הלול
 44 יִצַח םָהיִּכְסִנְו :הָוהיל הָשא חחינ חיִר הע דָחֶאָה שָבָפִל משב
 ןונ שבכל ןיקה תעיִבְרו ליאל ןיקה תַשיִלְשּו רָפַל יהי ןיקה
 ו תאָטַחְל דָחֶא םזע ריעְשּו :הנעה ישדחל ושדָחְּב שדח תלע תאו
 1 שָדְהְב :וּכְסְנְו הַשָעְי דיִמָּתַה תלעדלע הוהיל
 וז רָשָע הֶשַמָחְבּו :הנהיל חַסַּפ שדחל םוי רשע הָעָּפְרַאַּב ןושארַה

 ג ןושארָה םָּכ :לָכא תּוצמ םיִמָ תעְבש נק הוה שקל םזָ
 ו הָשֶא םפְבְרְקהְו :ּושעְת אק הָרְבָע תֶכאָלְמ"ַלָּכ שְדְקְ"ארָקמ
 םיִשָבַכ הָעְבשו דָחֶא ליִאְו םנש רֶקְבִהינּב םיִרָפ החיל חלש
 גט הָשלש ןמשב הָלּולְּב לס םַתְחְנמּו :םֶכְל וי םִמיִמִּת הָנֶש נב
 גג הָשָעַת ןורָשע ןורשע ושעת ליאל םיִנרֶשע ןנָשּו רֶפל םיִנרֶשָע
 ,ול .בכ .זי ,גי .בי ,ט ןכ .לוגסב הֶשֶא א'ס +. 5. 'ו תומש ןייע :שגד אלב דמלה רמאל איפ < + כ
 .ול .בכ טי ,זי ןכ .אכרט םֶתַחְנַמְּו איפ < ₪ .מ,בל.אל.טב,נכ'בי אי ןכ .רפח ןרָשָע א"כ +. 3 ביד ,טמ ,נמ
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 רפַכְל דָקֶא תאָטַח ריִעְשּו :םיִשָבְּכַה תעְבְשְל דֶחֶאְה שָבָּבַל גג
 :הָלָאְתֶא ושעת דיִמָתַח תלעל רָשֶא רקבה תקע דבְלִמ :םֶביִלָע
 הוהיל חָחינחיִר השא םֶחְל םיִמָי תעְבְש .םויל ושעה הָלאּכ

 הָיִהְי שדקדארקמ יעיבשה םזיבו כנו הָשעַי דיִמָתַה תקועדלע 9
 5 םידּוכְּבה םויבּו :ּושַעַת אל הָדבַע תֶכאָלְמְדלָּכ םֶכָל ₪
 היה שדלדארקמ םכיִתְעְבְשְּב הנחיל הָשְדַח הָחְנִמ ביה

 חחינ חיִרָל הלש םֶּפְבְרְקהְו :ּושעת אל הָרבִע תֶכאָלְמדלָּכ םֶכְל ז
 :הָנֶש יב םיִשָבְּכ הָעְבַש דָחֶא לָיִא םִיִנָש רֶקְבִִיִנְב םיִרָּפ הוהיל

 יש דַחְאַה פל םיִנרֶשע השלש ןמשב הָלּולְּב תֶלְס םַתְחְנִמְּו 8

 תעְבשְל דָחֶאַה שככל ןולשע ןורשע ּדָהֶאְ לָיָאְל םיִנָשָע
 דיִמּתה תלע דבֶלַמ :םכילַע רָּפַכְל דֶחֶא םיִע ריעָש :םיִשָבְּכַה ג

 :םֶהיִכְסְנְו םֶכְלּויַהְ םָמיִמִּת ושעת ותַחְנִמּ
 -לָּ םֶכְל הָיְהָי שדלדאְָרְקַמ שחל דָחֶאְּב יעיבשה שדחבו טכ

 הלע םמישעָו :םֶכָל הָיָה הפות ם ושעת אֶל הָדְבִע תֶכאְלִמ
 הָגָשְִיִגָּב םיִשְכָּכ דָחֶא לַיִא דָחֶא רֶקְּכְִּב רפ הוהיל חחינ חיִרְל

 םיִנרֶשע השלש ןמשב הֶלולּב תֶלָמ םֶתַחְנִמּו :םמיִמָּת הָעְבַש 8
 תעבשל דַחֶאְה שָבָּפִל דַחֶא ןורָשעו ;ליאְל םיִנרֶשָע ינש רָפל 4
 תלע ידבְלַמ :םכילע רַפַכְל תאמה דָחֶא םיִזעדריעשו :םיִשָבָּכַה :

 היל םָמְּפשמּכ םָיְִסנו המִחְנמּו דיִמְּתה תלעו המְָנמּו שָרַה
 יעיבשה שדחל רושָעְבּו :הוהיל השֶא חחינ 7

 הָכאְלְמ"לָּכ םֶכיִתְשְפִנתֶא םֶתיִנעְו םֶכְל הָיְהְי שךכ"אְרְקִמ הוה
 דָחֶא רֶקבִיִּב רפ החינ חיִר הוהיל הָלע םּתְבְרְקהְו ושעת אל 5
 םַתְחְנִמּו :םֶכָל ּויהָי םֶמיִמִת הָעְבַש הָנָשדיִנְב םישָבַכ דָחֶא לי 9

 ליִאְל םיִנרֶש יִנָש פל םיִנרָשְע הָשלְש ןֶמָשב הָלּולְּב תָלְס
 "רועש :םיִשְבכַה תַעְבַשְל דָחֶאְה שבכל ןורשע ןורשע :דָקַאָק 1

 הָתָחְנממּו דיִמָּמַה תלעו םירְפּכִה תאטה דפלמ תאמה דָקֶא ם
 ,גמ .במ .אמ ,מ .טל חל ול ,דל ,דכ .גכ .זי .זט ,די .גי .ט ץיישב ךיראמ אלבו ןיעב אחרט ןכ <.
 אל ,טכ ,בכ .טי ,חי ,בי .אי ןכ .ךיראמב ץיישה א'ס | :ו'ד ,היד :חנ הנ ,הנ ,גנ בג ,אנ ,טמ ,חמ ,המ

 .חל ,רל .בל אל ,דכ .גב בי אי מ ןכ ליאו א'ס + = = .םיוד ,חייד .זייד .זיטד יד .זיד .גיד גל ,בל
 .ריעָשּו א"ס +. 3 .ס"ת ,ע"ת .שייח ,ג"ד ,רד"נק י"כ ה"כ ,דכ ןכ ,ּנשַּג איס +. 5 ,ס"ת ,י"ת ,ש"ח ,גיד ,אמ ,מ

 .טייד ,ול .טי ,זי ,זט .אי ןכ ,אכרמ םֶתָחְנַמו איפ + < 5 5 452  ,רית ,ס"ת ,עית .שיח ,דל ,בי ןכ
 ,רדיינק י"כ 'ה ןכ .ריִעָשּג איס + 11 | ,ר"ת ,ס'ת ,עית .שיח ,רדינק ייכ ב"כ -טיי ,חל ןכ .ינָשּג א'ס +9
 .רית .ס"ת ,ע"ת .שיח
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 ו יעיבשה שָדְחְל םו* רָשָע הָשִמָחְב :םֶהיִּכְסִו
 םתגחְ שעַת אל הָדבַע תָכאָלְמלַּכ קל הָיִהִי שָדקדאְרְקִמ
 ו החיל קחינ חיה הָשֶא הל םָפְבְרקִהְו :םיִמָי תעְבש החיל גח
 הָגָשנְּב םיִשָכִּכ םִיִנֶש םליא רֶשָע השלש קבב םיִרְפ
 + השלש ןִמשב הלול תֶלְס םֶתְְִמּו ויהי םמיִמת רָשָע הָעְּבִרַא
 ליִאְל םינרָשע ינש םירָּפ רָשָע השלשל דֶחֶאְה רפל םינרשע
 5 הָעְּברַאְל דָחֶאְה שָבָּכִל ןורשע ןורשעו :םֶליִאָה ינשל דָחֶאָה
 6 ריִמְּתַה תלע דַבָלִמ תאָמַח דָחֶא םִעְדריִעֶשּו :םיִשְבּכ רֶשָע
 ו? דָחָבינְּב םיִרָּפ ינשה םּיב :הָכְסִנְו הָתָחְנִמ
 :םֶמיִמִת רָשָע הָעְבִרִא הָגָשיגְּב םיִשָבְּכ םִיְנְש םֶליִא רֶשָע םִיִנְש
 8 :טָפָשמַּכ םֶרפְסִמְּב םיִשָבְּכִלְו םֶליִאָל םיִרֶפְל םַיִּכְסִנְו םֶתָחְנִמ
 ו ;םַתיִכְסִנו הָתָחְנמּו דיִמַתִה תלע דכְלמ תאמה דָחֶא םֶידריִעְשּו

 ₪ םִיִנְש םליִא רָשָעיִתְשע םיִרָּפ ישילשה םּנבּ
 21 םירָפל םַיּכְסִנְו םֶתָחְנִמּו :םַמיִמָּת רָשָע הָעָּבְרא הָנֶשדְִנְּב םיִשָבְּ
 5 דַבְלִמ דָחֶא תאָטח ריִעְשו :טֶּפְשְמַּכ םֶרָפְסִמְּב םיִשְבֶּכִלְו םֶליאָל
 ₪ יִעיִבְרֶה םויְבּו :הָבְסִנְו ּהתָחְגִמּו דיִמָּתַה תלע
 :םֶמיִמְּת רָשע הָעָּפְרַא הנָשדיִנֶּב םיִשְבְכ םִיִנְש םליא הָרָשע םיִרָּפ
 = :טָפָשִּמַּכ םֶרְפְסמְּב םישָכְכְלְו םליאְל םיִרֶפִל םָקיִּכְסִנְו םֶתְחְנַמ
 5 = ןָבְסִנְ הָתַחְנִמ דיִמְּתִה תלע דַבְלִמ תאְטַח דָחֶא םיזעְ"ריִעֶשּו

 > םיִשָבְּכ םִיִנְש םליִא הָעְשַת םיִרָּפ ישיִמָחַה םיּו
 ₪ םליִאְל םירֶפְל םיִּכְסִנו םֶתְחְנִמו :םֶמיִמִּת רָשָע הָעְּבְרא הָגָשְִיְנּ
 ₪ תלע דַבְלִמ דָחֶא תאָטַח" ריִעָשּו :טּפְשִמַּכ םֶרְפְסִמְּב םישָבְּכַלְו
 ₪ םִיִרָּפ יששה בו :ָּכְסֶנְו ָּתְחְנִמּו דיִמְפַה
 :םֶמיִמְּת רֶשָע העְבְרַא הָנָשְֶנִּב םישָכְּכ םִיִנָש םֶליִא הָנמֶש
 9 ;ןטָפָשמַּכ םֶרְפְסִמְּב םיִשָבְכַלְו םַליִאָל םירֶפל םמיִּכְסְִו םֶתְחְנִמּ
 2 :היִבָסְנו ּהָתְחְנִמ דיִמָתַה תלע דַבְלִמ דָחֶא תאָטַח ריעָשּו
 יחי ,זט .בי .אי .ט ןכ ,ףקמ ךפהמ דַחיִר הָשֶא א"ס +. 18 .ס"ת .ע"ת ,ש"ח ,רד"נק י"כ 'ד ןכ ,הָּזַה יעיבשה א"ס <.

 ,רדינק י'כ 'ג ןכ .יִנָשּ איס +. + .ול .דכ .זי ןכ ,אכרמ סֶתַחְנַמּו א'פ + + ויד ,גיד ,חנ טמ מ ול בל .טכ
 .במ .אמ .בל אל טי ,אי ןכ :ןורָשעְו לע דוקנ איסב :ארתב 'ו לע דוקנ +. 5 = .םית עת ,שיח
 אטשפ יִנָשַה םּויִבּ א"ס + 37 | ר"ת ,ס"ת .א"ת ,ש"ח חל .בל .דכ .בי ,אי ןכ ,ּהָתָחְנִמּו אס + + 1

 .ייד .זיד ,במ ,אמ ,הל ןכ .ןטק ףקז חגומ יִנָשַה םּויַבּו טועימב :חל ,ול .אל ,נכ .בכ .טי ,זט .בי ןכ .ןטק ףקז

 ןכ .םֶתְחְנְמּ א"ס + >< | ,ר"ת ,ס"ת ,ע"ת ,ש"ח ,רדיינק י"כ '1-'ה-'ג חל ןכ .םיזעדריעשו א"ס + + ל 1

 איס < ₪ = .בל טי ןכ .םֶלַאְלְו איס +. ₪5 = פ"ת .עית ,א'ת ,שיח .איד .חל ,ול .דל ,אל ,זט .בי ,אי .ט
 .ח"כ .ה"כ ,ב"כ .זיט קוספ ליעל ןויע :פ"ת ,ו"ת .רד"נק י"כ יט ןב ,ּהָּבְסנְ
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 דינֶב םיִשָכּכ םִיִנָש םליא הָעְבַש םיִרַפ יעיבשה םּויבּ <
 םליִאְל םיִרֶפל םֶהְּכְסִנו םֶתְחְנַמּו :םֶמיִמָּת רֶָשָע הָעְבְרַא הָנָש 3

 תלע דבלמ דֶחֶא תאָטה ריעֶשו :םֶמּפָשִמַּכ םֶרפְסִמְּב םיִשָבְכַלְו
 תַרָצִע יִנִמָשַה םויכ :הָכְסִנְו הָתָחְנִמ דיִמְמַה 5

 "השא הָלַע"םֶּתְבְרְקִהְו :ושעת אָל הֶדְבע תֶכאָלְמ"לָּכ םֶכְל הֶיְהְת
 הָעְבְש הָנָשיִנְב םישָבְּכ דֶקֶא לוא דָחֶא רפ החיל החינ חי

 םֶרֶפְסִמִּב םיִשָכַכלְו ליִאְל רֶפְל םֶהיִּכְסִנְו םֶתְחְנִמ ::םֶמיִמִת אז
 :הכְסִנְו ּהָתַחְנַמּו דיִמָּתַה תלע דבלמ דָחֶא תאָטח ריִעָשּו :טָּפַשִמַּכ 8

 םֶכיִתְלעְל םֶפיִתְבְדִנְוםֶכיִרְדְנִמ בל םֶכיִדְעמְּב הָוהיל ושעת הָלֶא 9
 לֶאְרְשי ינּכְלֶא השמ רמאוו :םֶכיִמְלַשְלּו םֶקיִּכְסִנְלּו םֶכיִתָחְנִמְלּו ל

 :הֶשמחתֶא הָוהְי הוצא לָּכְּ
 ישרפ רָבְּדַה הֶז רמאל לֶאְרֶשי ינבל תוטמה ישאְרדלֶא השמ רָּבַדָיַו 5

 רֶסֶאְל הָעְבָש עבשהדוא הֶוהיל רֶדָנ רדידיכ שיא :הָוהְי הוצ רש 3
 הָשאְו :הָשְעַי ויִפַמ אציהדלֶכָכ ּוְרְבִד לָחִי אל ושפנ"לע רָסֶא +
 עמְשו :ָהיִרעְנִּב ַהיִבָא תיִבְּב רֶפִא הָרְסֶאְו הָוהיִל רֶדְנ רַּתיִּכ 5

 הק שירָחֶהְו השפנ"לע הָרְפֶא רשא הָרְסֶאְו הרדנחתַא יבא
 םקָי הָשפנ"לע הָרְסֶאְדרָשֶא רֶפאִלְכְו ָהיִרְדְנלָּכ מקו ָהיִבָא

 הָרְסֶאררְשא ָהיִרְסֶאְו קיִרְדְִלָּכ עָמְש םיּב ּהָתִא ָהיִבָא אינהדםאְו <
 ויְָדסַאְו :ּהתא ָהיִבָא אָגיִכ הלְדחַלסִי היו סוקי אל השפנ"לע ד

 "לע הָרָסֶא רש היִתָּפָש אָטְבִמ וא ָהיִלָע היִרְדְנו שיא הָיְהְת
 קרסאו היד ומקו הל שיִרחהו מש םְּב השיא עמֶשְו :השפנ

 ּהָתוא אְָגְי ּשיִא עמָש םויּכ םאְו זּומְקִי ָּשְפְנְ"לַע הָרְסֶאְדרָשֶא +
 הָרְפִא רשא ָהיִתְפְש אָטְבִמ תאו ָהיִלָע רֶשֶא הָרְדְנתֶא רַפַהְ

 -רשֶא לָּכ השורנו הָנְמְלַא רַדְְו :ָּלְדחְלְסַי הָוהיו השפנדלע וס
 הָרְסִאוא הָרָדְנ הָשיִא תיּפדסאו יִלָע םּוקְנ הָשְפִנלַע הָרְסֶא וג
 התא אינַה אל ּהָל שָרָחָהְו השיא עמָשְו :הָעְבְשּב הָשפִנלַע רָחא ו

 סמ

 א'ס + = 86 8 ,ן"לו יל קוספו ח'י קוספ לועל ןייע :ר"ת ,ש"ח .רדינק י"כ ו"ט ,בי ןכ ,טָמְשָמַּכ א"ס <
 .רית .ם"ת .א"ת ,ש"ח ,טמ ,חל ,בי ןכ .ּהָתְחְנִמּו א"ס + 4  .ם"ת ,ע"ת ,ש"ח רדינק י"כ 'ג-'א ןכ ,םיזעדריעשו

 מ הל מי ןכ .עיבר חגומ הֶלִע םָמְבְרְקַהְּו א"ס ז- 6  .ס"ת ,ע"ת ,ש"ח ,רדיינק י"ב איי ל ןכ .םויבּג א"ס ל 5

 ,איפ = = .חנ .טמ במ ול ,דל ,גל .אל .טכ .זט ,אי .ט ןכ .ףקמ ךפהמ -ַחיִר הָשֶא א"ס 6

 יר"ת .סית ,ש"ח ,רד"נק י"כ גיי ןכ .םֶתָחְנִמּ

 .חל .בי ןכ :הירדנהלְּב א"ס +.8 .'ג קוספ 'ב ןמיס דע יא קוספ יא ןמיס הימריב והימרי ירבד הרטפה + 5 ן9

 .ויט ביי קוספ ןמקלו יו 'ה קוספ ליעל ןייע :ר"ת ,ס"ת .ע"ת ,שיח
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 13 דםאו םּוקָי ּהָשְפִנְ"לַע הָרְסֶאדרֶָשַא רֶפאדלְכְו ָהיִרֶדְנדלָּכ למ
 הירדגל ָהיִתפש אְצומדלּכ + ועמש םוָּב השיא! םֶתא רַפָ ירה
 4 רָדְגלּכ ;הָלהַלְְ הָוהיַו םֶרֶפָה השיא םוקי אל ּהָשְפִנ רפאל
 15 "םִַאְו :ּונְרפי השיאו ונמיקי השיא שפנ תפל רפא תַעְבְשלֶבו
 וא ָהיִרְדנ ;לָכְתֶאמ םיקהְו םוי"לֶא םוָמ השיא הל שיחי שרחה

 םֶּב הָל שֶרָחָהדיִּכ םמא םיקה הילל רָעַא הירְסָאד לּכְתֶא
 וז הָלֶא ָנָעְרתַא אָשְנְו יעמש יִרָחַא םֶתַא רֶפָי רפָקְדםאו :יעָמְש
 ותְבְל בָאְדןיִּב וִתַשְאְל שיִא ןיפ הָשמדתַא ה הָּוצ רָשֶא םיקחה
 ָהיִבָא תיּב ָהיְרָשְנְּב
 אָל תֶאַמ לאְרְשִי יִנְּב תמקנ םֶקְנ :רמאל 0 הָוהְי רדיו ס

 : רמאל םעָהלֶא ה הֶשמ רדיו :ףימעדלֶא פףסִאֶּת רֶחֶא םיִנָיְדְמה
 הָוהְירתְמְקִנ תַתְל ןידמדלע ויָהיְו אָבַצְל םיִשְנַא םֶכִּתַאְמ צלחה
 : וחלש לארשי תוטמ לַכְל הטמל ףלֶא הָטִמַל ףַלֶא :ןיִדַמְּב
 8 ףָלֶא רָשעדםינש הטמל ףלֶא לֶאְרשי יִפְלַאְמ ּורְסַמיו :אָבְצַל

 6 תֶַאְו םֶתא אָכְצִל הָטִמַל ףלא השמ םֶתֶא חלשונ ּואָבָצ יול
 הָעּורְתַה תּורְצְצַחְו שדקה יִלְכו אָבְצַל ןהפה רֶזְעְלַאְְּב סֶחְנפ
 ז "לָּפ נְרַהְו השמחתַא הָוהְי הוצ רשאכ ןידמדלע ּואָבְצִַו ודְְּ
 6 "תֶאְו םקְרתֶאְ יוָאדתֶא םֶהילְלחדלע ורה ןידמ יִפְלִמתֶאְו רב
 רב םַעְלַּב תֶאְו ןידמ יכלמ תֶשָמַח עבְרתֶאְו רוחהתֶאְו רּוַצ
 9 דלָּכ תֶאְו םפָמדתֶאְו ןידמ ישְנהתֶא לֶאְרָשידיִנְב ּוָּבְשיו :בֶרָחְּבּונרַה
 10 ם םֶיְִעְלְּכ תַאְו וב םֶליַחְדלָכתֶאְ םֶהָיִקִמלְּכתֶאְ םָּתְמָהְּב
 11 תֶאְולַלָשַהלּכְדתֶא וחקיו :שָאְּבּופרךשםְתרימה לָּכ תֶאְוְתבְשומְּב
 12 ןהפה רעְלֶאדלֶאְו הש טנלא ואביו :הָמהְּבַבּו םֶדְאַּב וקְלמה"לְּ
 -לֶא לֶלָשַהתֶאְ חוקְלַמַהתַאְו יבשהדתֶא לַאְרשנב .תֶדְעילאְ

 3 ואציו חְָי ןדר-לע רָשֶא בָאומ תֶבְרעְלא הנחמה
 :הָנְחַמְל ץוחמלָא םתארקל הָדַָה יִאישְנדלָכְו ןקּכה ַךְֶעְלֶאְוהְשִמ

 ימלשורי .יללהב ןכ + +  .ו"טד ,ויד ,איד ,חנ ,במ ,אמ ןכו ,ץמק ,רָפֶאְלּו יאחנדמל ,יאברעמל ןכ
 םירפוס רוטע + 5 ."י 'ו תומש ןייע :שגד אלב דמלה רמאל א'ס +. .אל .גיד ,חל ,בי ןכו .אלמ תונ /

 ילכו א"ס = 6 = ר"ת ,ם"ת ,ע"ת .י"ת שיח ,רדינק י"כ * ז חל ןכ . יקו יתכ רַחֶאְו א"סב :רַחַאְו תויהל ךירצ
 ףקמב ןכ +5 ויד .זיד .ויד ,ג'ד ,איד ,חנ ,מ חל .רל בל .בל ,טכ .חי .זט ,גי ןכ .ןטק ףקז חנומ שָדַפַה
 .טמ חמ המ .נמ .במ ,אמ ,מ ,טל חל .ול ,דל .נל ,בל ,נכ ,בכ וחי ,הי ,גי ,בי ,ט הנוגנ אלבז
 ואל ,טכ ,דכ ,טי זט ,אי ןכ .הנטק אשילת תֶאְו איס :ייד .זיד ,ויד ,היד ,גיד ,איד ,הכ ,הנ ,גנ .בנ אג

 .יזת עת שיח ,חייד .ז"יד ,זיטד ,גיד ,מ ,חל ,אל .בי .אי .ט ןכ .םֶהיִנְקִמ א"ס +. 9 .ט"יד ,ח*יד ,זייד .ז"טד

 .רית .סית .עית .י'ת .שיח .במ ,חל ,ול ,דל ,אל .די ,בי ,אי ,ט ןכ ,-לָּבלֶאְו איפ =
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 םיִאְּבה תואמה יִרָשְו םיִפְלַאַה יִרָש לוָחַה יִדוקָּפדלָע השמ ףצקיו +
 :הָבְקְנלְּכ םֶתיִיִחַה השמ םֶהיִלַא רַמאַּו :הָמְחְלִמַה אָבְצִמ :5
 דלע הָוהיּב לעמ"רֶסְמל םְֶלְּב רבדּב לֶאְרי נבל ּויָח הֶגַה ןה 6
 ףטּב רֶכְזלְכ גרה הֶפַעְו :הָוהְי תדעב הָפִנמַה יקְתו רועפִרַבִד וז
 רַשא םישָנּב ףטה לכו וגה רֶכְָו בפשמְל שיא תַעְדִי הָשַאדלְכְו 8
 תַעְבש הָנַחְמְל ץוחמ וו םָּתַאְו :םכְל ּויָחְה רכְו בפשמ ועדיחאל 9

 ישילשה םְִּב ּואָטַחְתֶת לֶלָחַּב עגנו לָכְו שָפנ גרה 'לכ םיִמָ
 הָשַעְמדלֶכְ רוָעיִלְּכדלֶכְו דְנָב"לֶכְו :םכיִבְשּו םֶתַא יעיִבָשה םויבו 0
 רֶזָעְלֶא רָמאיו זּואָטַחְתַת ץֶעיִלְּכדלְכְו םיֶזע יג

 -רֶשֶא הרתה תקִח תאו הָמְחְלִמַל םיִאְּבַה אָבְּצַה יִשְנַא"לֶא קפה
 דתֶא תֶשהנההתֶא ףָסְּכַהתֶאְו בָהְּוהדתֶא ךא :הֶשמחתַא הָוהְי הֶוצ

 שָאָב אָבְיְדרֶשֶא רֶכְּדלָּכ :תֶרְפעָהתֶאְו ליִדְּבַהדתֶא לֶוְרְּבִה ₪
 אָבְייאְל רשֶא לכו אָטַחְתְי הנ יִמְּב ךא רַהָטְו שָאְב ּוריִבְעת

 םּתְרהְמו יעיִבָשַה םֶיַּב םֶכיִדְנִכ םַתְסּכִכְו :םיִמב ּוריבַעת שָאָּכ +
 5 דלֶא הָוהְי רָמאַָ :הנֶחְמַהְדלֶא ואְבָּת רָחַאְו 5
 הָמהְּבְבּו םֶדָאָּב יבשה חוקלמ שאר תֶא אָש :רָמאְל השמ %

 חוקלמהדתֶא ָתיִצְחְו :הֶדעַה תוָבַא ישארו ןהכה רָעְלַאְו ּתַא יז
 ַתְמְרַהְו :הֶדעָהילָּכ ןיִבּו אָבְצְל םיִאְצְה הָמָחְלִמה יִשְפִּת ןיּב ₪

 שַפְנ דָחֶא אָבְצְל םיִאְצְיה הֶמָחְלִמַה יִשְנא תֶאְמ הוהיל כמ
 :ןאָצַהִמּו םירמחהדןמּו רֶקְּבַהְְוִמּו םֶדֶאְהְִמ תאמה שָמָחְמ
 תַצָחְמִמו :הָוהְי תַמּורִּת ןָקפה רְָעְלַאְל הָתְְנו וחפת םֶתיצהְמִמ 0

 ךןמ םַדֶאָהְְִמ םישמחההןמ ִּחֶא ! דָחֶא ! חַּקִּת לאְרְשְְִּ
 םֶתא הְּתַתְנְו הָמהְּבַהְדלְּכִמ ןאַצהדןמו םירמחההןמ רֶקְּבַה
 רָעְלַאְו השמ שפי :הָוהו ןפשמ .תְרָמְשִמ ילָמש םהְלַק

 רש וָּבַה רֶתָי חוקלמה יהָיְו :השמחתא הָוהְי הָוצ רשאפ ןקפה <
 תֶשְמַחְו ףַלֶא םִָבְשְו ףלֶא תואמדשש ןאצ אָבְצַה םע יוְּב
 ויד .אל ,טכ .חי .זט ןכ .םישרג הָאֶא-לכו אם +. 7 | .גיד ,אמ ,טכ .בכ ,טי ,אי הימרגל ו ןה א'ס 6

 כ ,טי ,זי זמ ,בי ,אי ,ט ןכ ,ריבת ךא א"ס <. 5 .ץ"ת ,ש"ח ,בנ ,בל .אל .בי ,אי ןכ ,התֶאְו א"ם +.

 ףקט -תֶא א"ס ,יללהב ןכ +. 6  ,יי יו תומש ןויע :שגד אלב דמלה רמאל א'ס < 5 אמ .בל .אל ,טב ,רכ

 איפ < 5  .א'ד ,טמ ,גמ ,במ ,אמ ,מ ול ,דל ,גל .בל .גכ ,בכ ,שי ,זי ,זט ,גי ,בי ,אי ןכ .הניגנ אלבו
 .סית ,ע"ת ,י"ת ,י"כ ש"ח ,אמ ,אי ןכ ,דלָּפַמּו א"ס +. 30 | ,ר"ת ,ס"ת ,ץ"ת ,ש"ח וחל ,אל .זט .בי ןכ .-ןֶמּו

 :גמ ,אל ,חי ,אי .ט ןכ .התפ ףטח ּוזזַּב טועוטב :סופדה תואחסונ לכבו ייכ םירפס בורב דבל אושב ןכ +
 .ג"ג קוספ ןטקל ןייע
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 95 :ףלֶא םיששו דתֶא םילמחְו :ףלֶא םיִעָבשְו םִינֶש רָקְבּו :םיִּפְלא
 85 םִינש שפלּכ רכָו בָּכַשִמ ּועְדידאל רֶשֶא םישגללמ םֶדֶא שָפָנְו

 א ןאצה רפסמ אָבְעְּב םיִאְצַה קלח הָצְחְמַה יו :ףלֶא םישלשו
 :תואמ שמָחְו םיִפְלֶא תעָבְשְו ףֶלֶא םישלָשּו ףֶלֶא תוָאְמשְלֶש
 % רֶקְּבַהְו :םיִעְבְשְו שמח תוֶאְמ שש ןאָצההְִמ הָוהיל סָכמה יִָיַ
 39 םילמָחַו :םיִעְבשְו םינֶש הָוהיִל םֶפָכִמּו ףַלֶא םיִשלִשּו השש
 4 שָפָנְו :םיִששו דֶחֶא הוהיל םֶסְכִמּו תואמ שָמָחְו ףַלֶא םישלש

 4ג קו :שָפְיִשלְשּו םָיִנש ההיל םְֶכמּו ףלא רשע השש םלא
 הָוהְי הוצ רָשֶאַּכ ןקכה ךֶעְלֶאְל הֶוהְי תַמּורְּת םָכְמִתֶא הָשמ
 ₪ םיִשְנַאְקְִמ השמ הָצְח רָשַא לֶאְרְשי ינְּב תיִצָחְמִמּו :השמחתַא
 4 םישלשּו ףְלֶא תואמִשְלש ןאָצַה"ְמ הָדעַה תַצָחִמ יו :םיִאְבְצַה
 4 :ףַלֶא םישלָשּו השש רֶקְכּו :תּוֶאמ שָמָחְו םיִפְלַא תַעְבש ףֶלֶא
 4 רָשָע הָשש םֶרֶא שפנו :תואמ שמחו ףֶלֶא םישלש םילמחְו
 4ז "מ .דָחֶא דֶחֶאָהְהתֶא לֶאְרְשידיִנְב תַצָחְמִמ הֶשמ חקיו וףְלַא
 תַרָמָשִמ ירָמש םיולל םֶתא ןּפיו הָמהְּבַהְְִמּו םֶרֶאְִ"ְוִמ םישמחַה
 4 םיּדָכְּפִה השמ"לָא ברקו :השמחתַא הָוהְי הוצ רשאּכ הֶוהְי ֶּכָשִמ
 59 -לֶא ורמאיו :תוֶאּמה יִרָשְו םיִפְלֶאה יִרָש אָבַצַה יפלאל רֶשֶא
 דאְלְו ּוָדיְּב רָשֶא הָמָחְִמִה ישנא שאְר"תֶא ּואְשָנ ףיְדְבע השמ
 9 דיִלָכ אָצְמ רָשֶא שיא הָוהְי ןֶּבְרְקִתֶא בדקנו :שיִא ּונָפִמ דָקָפִ
 ינפל ּוניִתשפנ-לע רפכל ומּוכְו ליִנְע תעפט דימָצְו הָדְעַצֶא בָהֶ
 ₪ :השעמ יִלָּב לָּכ םֶּתִאִמ בָהְּוהתֶא ןָהּפה רועְלֶא השמ חקיו :הֶָוהְ

 ₪ רעש ףלַא רשע השש החיל מירה רשא המורה בהודו
 ₪ ישְנַא :תואְמה יִרֶש תֶאַמּו םיפְלַאָה יִרָש תֶאמ לכַש םיִשְמָחְותואַמ
 % יִרָש תאמ בֶהָוהְדתֶא קפה ְֶעְלֶאְו השמ חי :ול שיא וזְזַּב אָבְצַה
 לאְרְשיחינ בל ןּורָכַו דעומ לָהֶאלֶא ותא ּואָבִַיַו תּואַמַהְ םיִפָלַאַה

 וחי נפל
 םיִשַהְהִמ א'סב :ח"וד זייד ,ז"טד .ייד .זיד גיד ,טמ ,חל ,בל .אל ,טכ ,חי ,אי .ט ןכ .םיִשָנַהִהוֶל א"ס +. =

 ןכ .תַעְבַשָו אפ < 6 ויד ,איד ,חנ ,בנ ,במ ,אמ ול .דל ,גל ,דכ .בכ ,זי .זט .די גי ןכ ,דבל ןטק ףקזב

 .זיטד ,ג'ד אמ ,ול ,זי בי :ט ןכ נדיב א"ס < 46 = ,ר"ת ,ס'ת ,ע"ת .יית ,א'ת .שיח ,חל ,אל ,חי ,בי ,אי
 ,רדינק י"כ יט ,בכ ןכ ,'קו 'תכ יִלְכ א"סב :היַלְכ רובס +. 5 .יפר ּכָמַמ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 49 .ח"יד .ז"יד

 הי .םיי ה 6 5 8 = .ר"ת ,סית ,עית .י"ת ,ש"ח ,זט ,בי ןכ ,יקו יתכ עַבָשּו א"סב :עבשו ריבס +.

 ,בג אנ .טמ חמ .המ במ ,אמ ,מ-:טל חל ול ,דל .גל .בל מכ ,דכ :גכ .בכ חי זי המ רי
 ,םיוד ,ח'וד .זייד .זיטד .היד .גמ ,אל ,חי ,אי ןכ .חתפ ףטח ּזזָּב תצקמב :י'ד .זיד .ב'ד ,א'ד ,חנ ,גנ
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 פ ץֶראדתֶא וארו דֶאְמ םּוַצַע דָנדיִנְבְלְו ןבואר יִנְבְל הָיָה בר [הְנֶקמּו בל
 דָנחיִנָב ואב :הנקמ םוקְמ םּוקְמַה הגה דָעְלּג ץֶרֶאדתַאְ 7

 הָרְעַה יִאיִשְנלֶאו | ןהפה הלא השמ"לֶא ּורָמאיו ןבואר יִנְב

 ובו םכשו הללו ןּבָשָחְו הָרַמו זיו ןבידו תורְמַע :רמאל +
 אוה הָנְקִמ ץֶרֶא לאְרְשְי תדע יִנָפְל הָוהְי הָכִה רָשַא ץֶרָאָה :ןִעְבּו 4

 יניב ןח ונאָצְמְדִא ורמי :הנקמ ִיִדְבעְלְו
 :ןדְריהדתַא ּונָרְבְעִתִִלַא הָזחַאל ףיִדְּבעְל תאָוה ץֶרָאָהְדתֶא פי

 םָּתַאְ הָמָחְלִמְל לאבי םָכיַחְאה ןֶבּואר ינבלו דנדינבל השמ רַמאָיַו 6

 ץֶרָאהלַא רבעמ לֶאְרְש יב בלדתַא ןואת הפו :הפ ובשת +
 שדקמ םתא יִחְלָשְּב ֶכיִתְבַא ּושָע הָפ :הָוהְי םֶהָל ןַתְנרֶשָא 5
 ץֶרָאָהדתֶא וארינ לוכשֶא לחנ"דע ולעו :ץֶרָאָהדתֶא תוֶארל עְנְרִב 9

 םהל ןתְנרשַא ץֶרָאָהלֶא אבחיִתְלבְל לארשי נב בלחתא ואינו

 םיִשְנָאָה וארידסא :רמאל עָבְשיַו אוקה םויּב הָוהְי ףאדרחוו :הֶוחְי
 "רַשֶא הָמְדְאָה תא הָלְעַמְו הְנָש םיִרְש ןֶּבִמ םירָצמִמ םיִלְַה
 יתלב ירא וָאְקמחאְל יפ בקעילו קחַציִק םֶהְרְבַאְק יתעְבְשנ

 -רַחְיַו :הָוהְי ירח ואל יִכ ןיִנְְּב עָשוהו יזנקה הָנְפָיְַּב בָלָּכ 3
 -לָכ םפ"דע הָנָש םיִעָּבִרַא רָּבְדִמּ ענו סארי הק ףַא

 תּוּברת םֶכיִתְבִא תַחַּפ םֶּפִמק הָגהְו :הֶוהְי יניִעְּב עָרַה הָשעָה רודה 4

 וכ .:לֶאְרְשלא הוהי"ףא ןורָח לע רוע תפְסל םיִאְטַח םישְנִא 5
 םַעָהְדלְכְל םָּתַחְשְו רָּבדִמְּב חיִנהְל דוע ףסִיו ויִרָחֶאְמ ןֶּבּושְת

 הנבנ ןאָצ תָרְדַג ורמאָו ויל ושני :הֶזה 6
 דע לֶאְרְשי נב ינפל םיִשח ץל ונחְָאְו ונפל םיִרְעְו הפ ונמל 17

 יבשי ינפמ רָצְבַמַה יִרְעּב ונפט בשיְו \םֶמוקמדלא םנאיִבָהְדםִא רֶשא
 - :ותְלַחנ שיִא לארשי ו יִנָּב לָחְנְתַה דע ּוניִתְּבלֶא בּושנ אל :ץראָה 5

 ,םמ .חמ המ .גמ .מ מל חל .גל .בל אל .טכ בכ טי ,חי ,די ,אי ,ט הימרגל ןכ < ,בל
 ,נכ .זי ,זט .גי .בי ןכ .הימרגל אלב הָנְקַמּו א"ס :ה"יד ,זייד .ז"טד ,ויד .היד .גיד ,איד ,חנ ,הנ .גנ ,בנ .אנ

 איס + 5  .בל ,אל .דכ,זט ,ט ןכו ,רסח תרָמָע יללהב .ימלשורי ןכ +. 5  .ט"וד .ייד ,זיד .במ ,אמ ורל כ

 .'ק ןּואיְִת ,'תכ ןּואּונְת יאהנדמל +. 7 ,נמ .הל הל .גל ,אל .דכ ,גכ .בכ .טי ,זי .גי .בי ןכ ,לוגסב הָלְעַלֶאְ

 יִּתְעַּבְשִנִרָשֶא הילע רפטנ אל הרסטב+.11 .חל ז זט ןכ .'קו 'תכ ןּגאיִכְת א"סב :האמדק 'ו לע דוקנ ןזאּוגִת יאחנדמל

 .אלמ הָכּופְי יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. ,ול .דל ןכ .אגרדב רָשֶא תצקטב :במ .טכ ,אי ןכו .ןטק ףקז חנומב
 .וימד ,חנ ,טמ .נמ .במ .אמ .חל ול דל בל .אל ,טכ טי .זט ,אי .ט ןכ .חתפ עַרָה איפ < 5
 .רית .ע"ת ןכ ,םיִשָמָח לי + וז גיד ,שיח ,טכ ,גכ ,בי ןכ .ּיִנְקְמְָל איט =.
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 ו ּיִלֶא יַתְלַחְנ הָאָב יִכ הָאְלָהַו ןֶדרִיל רְבעִמ םֶּתִא לח אָל יִכ
 :הָחְרַזִמ ןֶדרַיה רֶבעִמ
 ו ונפל וצְלְחתְיסִא הזה רָבְּדִהתֶא ןושעת"סָא השמ םֶהיִלַא רַמאָוַ
 גו דע הֶוהְי ינפל ןּדְריהְתֶא ץּוְלָחדלַּכ םֶכָל רבְְו :הָמְחְלמַל הָוהְ
 ו ּובָשִת רח הָוהִי יגפל ץֶרֶאְה הָשְּבְכִנו :וינפמ ויָביִאדתֶא ושירה
 הָוְחֶאְק םכְל תאה ץֶראְה הֶתְיִהְו לָאְרשימו הָוחְימ םָיִקְנ םֶיִיָהְ
 ₪ םֶכְתאַטַח עדו הוהיל םֶתאָטַח הגה ןפ ןּושעת אָל"םַאְו :הָוהֶי ינָפל
 3 םקָאנצל תרֶדְנו םֶכּפְטְל םירָע םכְלּנְב :םֶכְתֶא אָצְמִּת רָשֶא
 5 רמאל השמדלָא ןפואר יִנְבּו דֶנהיִנְּב רמאנ ושעת םֶכיִפִמ אציהְו
  ּנּתְמַהְב"ַלָכְוונָנקמ ּונישְנ ונפט :הָוצְמ ינדא רשֶאּכ ושעו רבע
 עז הֶוהְי ינפל אָבְצ ץּולח"לּכ ורבע ךיִדְבַעְו :דָעְלִגִה יִרָעִּב םָשיִהְ
 ₪ ןהּפה רֶָעְלֶא תא השמ םֶהָל וצו :רבד יִנדֶא רשאּפ הָמחְלַמל
 ₪ רָמאיו :לֶאְרשי ינְבְל תושמה תובא ישאָרתַאְו ןינְּב עָשוהְי תֶאְ
 ןְּריקתא םֶכְּפֶאְ ןבּוארחינְבּו דדיִנְב ורבעיחםא םֶהָלֶא הָשמ
 םִּתְתְו םכינפל ץֶרָאָה הָשְּבְכְו הֶוהְי ינפל הָמָחְלִמל ץֶּלָמלּכ
 ל ₪ "םכְּתא םיִצּולָח ּורְבַעְי אלמא :הָוְחַאל דָעְלגה ץֶרָאתֶא םֶקָל

 צג "תֶא רָמאל ןֶכּואַר ינו דני נו יןענכ ץֶרָאְּב םֶכְכְב זחא
 ו יִנָפְל םיִצּולָח רֶבָעְ ּוטָחִנ :השענ ןּכ יָרְבַעְלֶא הָוהְי רָּבד רֶשֶא
 ₪ !םֶהְל ןּתִינ :ןדריל רבָעִמ ונתְלחנ תזְחַא ונִאְו ןעְנּכ ץֶרֶא הָוהְ
 -תֶא ףסוידְב הָשנְמ טֶבָש ! יִצָחְלְו ןכואר יִנְבְלו דָניִנְבְל הָשמ
 ץראה ןשּבַה ךְלִמ גוע תָכְלַמִמתֶאְו ירמָאָה ךלִמ ןחיס תָכָלְמִמ
 % "תַאְו ןֶביִדדתא דב נבו :ביִבְס ץֶרָאָק יִָע תַלְבְִּב ַָיִרְעְ
 א תיּבתַאְו :הָהְכְִו רֶזעדתֶאְ פוש תָרְמעתַאְו :רקרע תֶאְו תְרַפְ
 8 ּונָב ןכואְ נבו :ןאצ תֶרְדְגְו רָצבְמ ירע ןֶרה תיִּפתֶאְו הָרְמְ
 5 ןעְמ לעבהתֶאְו ובְנדתֶאְו :םיתירק תֶאְו אָלָעְלֶאתֶאְו ןיּבָשֶחְדתֶא
 ,בי ןכ .ןבְרַיל א'ס +. 9 גיד ,במ .אמ ול .טכ ,דכ ,בכ .טי ,זי .זט ,גי ןכ ,הנוגנ אלבו ףקמ ריב א'ס <. 9
 ול .רל .בל .אל מכ ,טי .חי .זי ,זט ,בי ןכו ,אלמ םיִיקְנ ימלשורי ,יללהב ןכ +. ₪ שיח ,רדינק י'כ ביל
 א"ס + ₪ .דל .בל ,זמ ןכ .יקו יתכ הָּנַהְו א"סב ,'תכ הָּנָהְו ריבס < ₪ י"ד ,זיד ,גיד ,אמ ,חל

 .חיוד .זייד .זיטד ,י'ד זיד ,גיד ,במ ,אמ ,מ .חל ,בל ,אל .טכ .דכ חי ,זט ,אי ןכ .ףקמ אלבו אמדק ג

 .ש"ח .רד"ינק י"כ ז"י ןכ ,יקו 'תכ ּורְמאיַו א"סב :ּגרמאיו ריבס +.5 ש"ח ,רד"נק ייכ 'מ ,טכ ןכ ,סֶכְנאַצְל איס ז- א

 ףסונ ע"תב +.30  ,גיד ול ,גכ .בי ןכ ּוניִנְקְמ איס < 5 | גיד ,חל ,דל ,טכ ,בי ,אי ןכ .ּוניפט איפ * ₪

 ןענָּכ הָצְרַא סֶכיִנָפְל סֶּתְמָהְּבדתֶאְו םֶהיִשְכדתֶאְו םָּפַטדתַא םֶּתְרַבַעהְו הָוהָי יִנָּפְל הָמָחְלִמל םכתא ירחא ןאכ

 א"ס +. 5  .הֶצְרַא ריבס +. 5 יט ג"כ תישארב ןייע :חתפ ףטח םֶכְכִתב א"ס :דבל אושב ןכ +. ₪ .'וכו וזחאנו

 יאלמ תּורָטַע ימלשורי ,יללהב ןכ +. 4 .גיד ,ביד ,אמ ,חל .בל .אל .טכ ,גכ .טי חי ,זט .בי ,אאי ןכ .ּניִתְלָחִנ
 .זט .בי ןכ .הָלְעְלֶא א"סבו .'ג קופפ ליעל ןייע :לוגס אָלְעְלֶא איס +. ₪



9> 

 א 0

41 

2 

9 

- 

 פ

6 

7 

8 

9 

10 

11 
19 

8 

14 
15 
16 
17 

8 

19 
20 

 צאאוז 39-צאצוז 0 רבדמב 200

 רַשֶא םיִרָעָה תּומָשדתַא תמָשְב ּוארְקיַו הָמְבְשדתֶאְו םֶש תֶפסּומ

 יִרְמָאָהְדתֶא שלייו הדכליַו הדעלג השנמדןּכריכמ יְִּב כלו נב
 בָשיו הָשַנָמִדַּב ריִכְמְ דָעְלְגַהד תֶא השמ ןָתיַו הָבדרֶשַא

 תוח ןָהְתֶא ארקיו םהיִתְוהתֶא דֶכְליִו ךלֶה הָשנְמְָּב ריִאָיְו :הָּב

 חַכָנ הָל אָרְקִינ ָהיְמנְּבדתֶאְו תֶנְקדתֶא דכליו ךֶלֶה חַבָנְו :ריִאָ
 משב
 ישרפ דדיּב םֶתאְבצְל םִיִרַצִמ ץראמ ואצי רשא לֶאְרשידינְב יעְסמ הָלַא
 הוה יפדלע םֶהיִעְסמְל םֶהיִאְצּומתֶא השמ בּתְכיו :ןרה אְו השמ
 ןושארֶה שָדָהְּב סַסְמְעַרִמ ועְסִיַו :םָהיִאְצוִמְל םֶהיִעְסַמ הָלַא
 דינֶב ּוָאְצִי הספה תֶרָחָמִמ ןושארֶה שְדְחל םוי רָשַע הָשִמָחּ
 רשֶא תא םיִרָּבִכִמ םֶיְרְצִמּו :םיִרָצִמלָּכ יניעְל המר דָיּב לארי
 עס :םיִטֶפָש הָוהְי הָשָע םַיִהְלאְבו רכבל םַהָּב הָוהָי הָּמַה
 םֶתאָב .ּונָחְיו תֶכְּפִמ ּועְסיִו :תָּכְסְּב ּונָחַיו ססמערמ לארי
 רָשֶא תריחה יִּפדלַע בָשיו םֶתֶאְמ ועְסִיַו :רָּבְדִמַה הָצָקִּב רָשֶא

 ורבו תריחה ינפמ ועסוו :לדנמ ינפל וניו ןופצ לעב ינפ"לע
 םַּתַא רְדִמְּב םיִמָי תָשְלְש דד ובלו הָרְבְדִמה םָיַהְדְךוְב
 הרשע םיִתש םליִאבז המי ואָבַּינ הָרְמִמ יעְסיו :הָרְמְּב וָנָחִיו
 -לע ּנָחַו םליאמ ועו :םָשדונָחיו  םיִרָמִת םיִקְבְשְו םִִמ תנע
 ןיְסְרַבְדִמִמ ּועסַיו :ןיסדרּבְדְמְּב ּונָחַיו ףוסדםימ ּועְסִיַו :ףּוסדםי
 חיו שּולאְמ ועסיו :שּוְלָאְּב ּונְחִיו הקפדמ ּועְסיו :הֶקְפֶדְּב ונח
 נחי םֶדיפְרִמ עָו :תותשל םַעְל םיִמ םש היהאלו םדיִפְרְּב
 ועְסיו :הֶואְּתִה תַרְבְקְּב וניו יניס רּכְדממ ועְסִיַו :יִשַס רבְדִמְּב
 :הָמְתְרְּב ונח תֶרצְהַמ ועסיו :תרצָחְב נחי הֶואַתַה תרבקמ
 :הָנְבְלּכ וניו ץרפ ןמרמ ועְסיַו :ץֶרפ ןָמרְּב ונח המַתְרִמ ּועְסי
 ןכ ז- 4 שיח ןכ שיִרּויַו ל"גו ,יק שָרּויַו ,יתכ שרייו + 9 | ,ייד ,זיד ,חי ,אי ןכ .התפ ףטה הָמְבְש איס ז ₪

 .םֶהיִתְיַָח יללהב .הגומב

 םירמואו םיפוסומ םיזנכשאה לבא .ח"כ קוספ דע יד קוספ 'ב ןמיס היטריב יה רבד ועטש הרטפה +1 יב

 בכ .טי .הי ,זט .די .אי אכרמב ןכ +. 1 .יבו 'א קוספ יד ןמיס םירטואו םיפיסומ םידרפסהו ,יד קוספ 'ג ןמיס

 עוד .זיטד ,ייד .זיד .הזד .גיד ,איד ,הנ ,הנ ,גנ ,בנ אנ ,טמ .חמ .המ .גמ ,מ .טל דל .גל ,אל .טכ ,נכ

 קמ אלבו אכרמ ָךְיָּב איפ < 1 ויד ,במ .אמ .הל ול .בל .דב הי גי ןכ .אגרד ְךָשֶא טועומב :ט"יד .ה"יד

 גבָשַיַו לינ < ז  .אמ ,מ ,דכ ,זט ןכ ,אכרמ אחפט השמ דָיְּב איסו :ייד ,זיד ,איד חל .בל .נכ טי ,אי ןכ
 ירית ,םית ,אית ,ש"ה ,רד"נק י"כ ז"י ,בי ןכ ,'קו יתכ יָּפָמ איסב :יִּפמ ריבס +. 8 | ,'ב דיי תומש ןויע :שיח ןכ

 :חנ .הנ .ננ .בנ ,אנ ,טמ ,המ .המ ,טל די .גי ט ן ₪ ןכ .םישרג הנומ הָרָלְע םיִּתָש א"ס :וחירוב ןגונמ ןכ +.

 תלרל מכ .זמ .בי ןכו ,אלמ תּורְבְקַּב ימלשורי ,יללהב ןכ +. 6 .בכ ,בי ןכ .ריבת אגרד הָרָשִע םיִתש תצקמב

 .גיד .איד .אמ .דל .טכ .דכ .זט ןבו .אלמ תּורְבְקַמ ימלשורי .יללהב ןכ + 1 .גיד ,א"ד



 21 יעסמ אאא111 4

 2 ועְסיו :הֶתְלַהְקְּב נח הפרמ ּעְסיו :הָפרְכ נחי הָנְבְלִמ ועסנ
 1 :הָדְרחְב חו רפשדרהמ יעְסו :רפש"רהב נח, הָתְלהקמ
 0 :תחְתּב ּטָחִו תלהקממ עס :תלהקמב חיו הדְרְחִמ טס
 - ועסיו :הָהְתַמְּב נח חרְתִמ ּועְסיַנ :חרתְב ּונָחִיו תחָתמ ּועְסִיַ
 9 ועְסיִ :תורסמּ וחיו הָנִמָשִחְמ ּועְסיו :הֶנמְשחְּב ּונְחַיו הקתממ
 ג :דנְדְגְה רק ומ ןקעי יבמ ועסיו :ןקעי ינְבְּב ּנְחִיְו תורסממ
 ? :הָנרֶבעְּב ונָחַיְו התָבְמָימ ועְסיו :הָתְבְטְיְּב נחי דנדגה רֶחִמ וָעְסַיַו

 : -רפדמכ וחיו רָבְג ןיצעמ ועסוו :רַבָּ ןיצעְּב ונח הָנרֶבַעִמ עס
 וז :םּודֶָא ץֶרֶא הצְקְּב רֶקָח רֶהְּב יחי שָדְקמ סו :שדק איה ןַצ
 ₪ תנשב םש תמו הָוהְי יפדלע רֶהָה רהדלַא ןחכה ןח 'לעמ
 ישימחה שדחּב םִיִרָצִמ ץֶרֶאְמ לאְרָשַיינְּב תאצל םיִעְּבְראַה
 ₪ רב וֶתמַּב הָנש תֶאִמו םיִרְשַעְו שְלֶשְּ ןרהֶאְו :שךֶחל דָחֶאְ
 40 םשידאּוהְו דָרֶע למ נענה עמשיו ;רֶהָה
 41 וחיו רֶהָה רֶהַמ ּושְסיו :לֶאְרְשי יִנָּב אָבְּב ןעְנָּכ ץֶרֶאְּב בָנָנּב
 32 :תֶבאָב וחיו ןנופמ ועְסיו :ןנופכ ּנָחַיו הָנמְלצמ ועסיו :הָנמְלַצְּ

 רב |=ה| א

 : ונחיו יל = :באומ ןזמ לוב םיִרְבַעָה יעְּ ונחיו תבאָמ עס

 48 + םיִרְבְעַה ירהמ ועסיו :וב הנמלה םיִרָבַעַה ירה וניו --
 49 תמשיה תיִּבִמ ןדריה"לע וחיו :וחרי ןדרי לע בָאומ תָבְרַעְב ניו

 ₪ הָוהְי רבי :בָאּומ תַבעּב םיִטשַה לָבָא דע
 פו יִנּפִדְלֶא רּפד :רמאל תרי ןֶהְריילע בָאומ תָבְרְעְּב הָשמדלֶא
 :ןעְנּכ ץֶראְדלֶא ןדְריַהתֶא םיִרְבְק םִּתַא יפ םֶהלַא ּתְרמִאְו לאש
 9 םתיִּכְשַמ"לְּכ תא םֶתְדַּבְאְוסָפיִנֶּפִמְץַראָה יִבְשְיְדלָּכתֶא םֶּתְשרוהְ
 :ּודימשת םֶמומָּבִלָּכ תַאְו ּודְּבַאְת םֶתכַמִמ יִמָלַצדלָּכ תֶאְו
 9 ץֶרָאְתדתַא יתתנ םקְל יִכ הָביַתְבשיִו ץֶרָאְה"תֶא םֶתְשריהו
 5 בבל םֶכיִתְחְּפְשִמְל לָךונַב ץֶרָאָהְדתֶא םֶּתְלַחְנְתִהְו :התא תשָרְל
 ול :אצו"רָשַא 'לֶא .ותְלָחְנְתַא טיעמת טעמו ותְלְחְנתא ּבְִ
 ןויצעמ ימלשורי .יללהב ןכ + 8 | .גיד ,ביד ,חל ,אל ,גכ ,אי ןכו ,אלמ ןּויִצעְּב ימלשורי .יללהב ןכ < =
 .ט ןכ .דבל ןטק ףקזב ןרָהַאְו איפ <. 9 = ,בל ,דכ ,נכ ןכ איה איפ +. 6 | .גיד ביד ,חל ,אל ,אי ןכו .אלמ
 ףקזו אמדק ןָהֶאְו תצקסבו :אמ ,מ ןכ ,עיבר ןֶהֶאְו תצקמב :המ ,במ הול .דל .בכ .זי .וט ,די .גי בי

 ,דל גל .טכ .דכ .גכ ,חי .זט גי ,בי ןכו .דוי אלמ תמישוה ימלשורי ..וללהב ןכ +. 9 .אל .אי ןכ .ןטק
 ןכ .לודג ףקז םֶּתְדַּבאְו איס = ₪ ,ג'ד חל .בל .אי ןכ .אלסד אלמ תּומיִשְיַה איפ | :ייד .זיד ,חנ ,בג

 :אמ ,רכ ,טי זי
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 ושירות אלדםַאְו :ּולָחְנְתִּת םֶכיִתְבִא תוטמל הָיְהְי ול לְרוגה הָמַש 5

 םֶכיִניִעִב םיִּ של םֶהַמ וריתות רֶשֶא .היהוז םָכיִָּפִמ ץראה ו יבשידתֶא

 - השעָא םֶהְל תושפפ יתימד רַשַאְּ היה 6
 5 םֶהְלַא תרמָאְו לארשי יִנָּבתֶא וצ :רמאל השמחלֶא הָוהְי רדיו ךל

 םֶָכְל לפת רֶשֶא ץֶרָאָה תאו ןענּכ ץֶראְהלֶא םיִאָּב םָּתַאיִּכ
 ןצ-רכדממ בָגְנְתאְּפ םֶכָל הָיָחְו :ָהיֶתְלְבְנְל ןעְנָכ ץרא | החג :
 בַסֶנְו :הִמְדְק חמה הצְקמ בג לוב םֶכְל הָיִהְו םודַא ידידלע 4

 ויָתאָצות היה הְָצ רַבָעְו םיברקע הלעמל בנִמ לובה כ
 לּוָבַגה בנו :הָנְמצע רבַעְו רדאדרצח אָצַיו ערב שדקל בנֶנִמ 5
 םכְל הָיָהְו םִ לוב :המיה ויָתאַצּות ּויָהְו םיִרַצמ הֶלַחְנ ןומצעמ <
 לוב םכְל הָיהְידהָוו :םי לּובְג שכל היהְידהֶז לובגו לודגה םיַה ד
 אבל ואְתִּפ רֶהָה רֶהַמ :רֶהֶה רה םכל ּואְתִת לינה :םיח"ןמ ןופַצ 8
 ויִתאַצות ּויָהְו הָגרַפְ לבה אַצִיו :הְדְדצ לבג תֶאְצְוִת ּויָהְו תַמָח 9
 הַמדְכ לובגל בכל םֶתיּואַתַהְו :ןופַצ לוב כל היהְיהַו ןניע רצח ג
 הכה זעל םדקמ הָלְבְרִה םפשמ לָבָגַה דַרָיו :הָמָפְש ןניע ךצֶחמ וג
 ויָהְו הָנדְרִיַה תב דַרָיו :הָמדְק תְרָגְפרִי ףתְּכְלַע הָחמּו לבה ו

 וצו :ביבק ָהיִתְלבְנְלץֶראַה םקל הָיָּת תאז חלפה םֶי ויָתאצוְת 5
 לֶרוְּב הָתא ולַחְנְתִת רָשֶאץֶרֶאָה תאְו רמאַל לֶאְרְשי ינּבִתֶא השמ

 "הטמ וחקל יִכ :הטמה יצְחו תישמה תעשתל תַתָל הָוהְי הָוצרָשֶא 4
 הממ יִצַחְו םתבַא תיל יִדָנה"יִנב הטמו םֶתבַא תיִבְל ינואר נב

 רָבַעמ םְּלַחגהְקְל הטמה יצחו תוטמה יש :םֶתְלַחִנ חַקָל הַשנִמ 5
 :הָחְרַזִמ הָמְדְק וחרָי ןדריל
 ּולַחְנְירַשַא םיִשְנַאַה תומַש הֶלַא :רמאל ה הוי רבדיו 5
 אישְנ דָחֶא איִשְנְו :ןונ-ןִּב עָשוהיו ןהכה רְֶעְלֶא ץֶראָהדתֶא םָכל 8

 ּגרַרְצְו אס . 5 הנ .במ אמ ול דל ,רכ .גכ ,בכ ,טי ,זי ,זמ ,גי ,בי ןכ .הניגנ אלבו ףקמ -רֶָשֶא א'ס + <

 .ט"יד ,ח"יד .זייד ,זיטד ,י"ד ,ז"יד ,ו"ד ,גיד ,חנ ,בנ ,גמ ,חל .ול ,גל ,טכ ,טי .חי ,זמ ,אי ןכ .התפ ף

 א"ס +. + .ש"ח ןכ ,'קו 'תכ ץֶרָא א"סב :ץֶרֶא ריבס +.? .יו'ותומש ןייע :שגד אלב דמלה רמאל א"ס +6 ,דל
 ןכ .אכרמ לֶָבְּגַה א"ס + וו ביי יט 'ה קוספ ןמקל ןייע :גיד .ב"ד ןכ ,'קו 'תכ ּויָהְו א"סב ו ,'תכ הָיָהְ
 .בנ .במ .אמ חל .ול .גל .בל .אל .טכ .דכ ,שי זי זט .גי ,אי עיברב ןכ <. ג  .חל .דל ,בל חי .אי
 נמ מ חל .דל .בכ חי .די ט ,א ןכ .ןטק פקז לָבּגַה א'ס :ט"יד ,ח"יד ,ז"יד .ז"מד .ה"ד ,גיד ,איד ,בס .אס

 ,מ .טל .חל ,גל .טכ ,חי ,די ,גי ץמקב דיויה ןכ +. יד .ויד ,אע ,ע ,חנ ,הנ ,גנ .אנ .טמ ,חמ .המ
 ,םי .זי ,זט .בי ,אי ,ט ןכ ,חתפ םי א"פ :י'ד ,ז"ד ,ו"ד ,היד ,ביד ,חנ ,הנ ,ננ ,בנ ,אנ ,טמ ,חמ ,המ ,גמ

 איס 4 .גל ןכו ,חתפ תֶרָבַּ יללהב +1 .טיוד :חייד ,ז'יד .ז"יטד .ו"טד ,ג'ד ,איד ,במ אמ ,ול .דל ,דכ ,גכ .בכ

 .ח"וד .זייד .זיטד .ייד .זיד .ויד .גיד .הנ .במ ,מ .ול אל ,בכ .שי ,זי .זט אי ,ט ןכ .ףקמו ךפהמ -יִנָּב הטמ
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 ופ הטמל םיִשְֶאָה תמש הָלֶאְו :ץֶרָאָהְתֶא לְֶנל ִחְקִּת הטממ דָחֶא
 29 :דּוהימעְְּב לָאומש ןועמש יִנְב הטִמְלּו :הְָפְיְִּב בֶלָּכ הָדּוהְ
 9 "ןָּב יקב איִשְנ ןֶדחינְב הטמְו :ןולְסַכְִּב דָדיִלַא ןמינב הטמל
 ג הטמֶלו :דפֶאְדְָּב לאי איִשְנ הֶשְנְמדיִנְב הטמל ףסוי נבל ויִלְ
 5 איִשְנ ןלּובזינב הטמלו :ןָמְּפשְְּב לָאמק אישְנ םְִרְפֶאינְב
 8 :ןֶשְְּב לָאיְטְלּפ איִשְנ רקשֶשידינְב הטמְלו דרב ןָפְציִלַא
  איָשְיקתפנדינבהַטמְלּו :יִמלָשֶּבדּוהיִחֶא איִשְנ רָשֶאהינְב הטמלו
 9 לָאְרָשיְִּבִרִתֶא לחנל הָוהְי הָוצ רֶשַא הָלֶא :דויִמַעְְֶּב לָאָהְדִּ
 :ןענַּכ ץֶראְּב
 הָל ּצ :רֶמאל וחְרָ ןהרז-לע במ תֶבְרִַּב הץמדלא הָוחְו רכדונ
 שמו תָבשְל םיִרְע םֶתָוְחַא תלחנמ םּולל ונתנו לֶאְרשי יבא
 3 תָכָשְל םָהָל םיִרְעָה יַקְו :םיולל נפת םֶהיִתְביִבְק םירָעל
 + םירָעָה ישְרְגִמּו :םֶתַיִח לָכְלּו םֶשְכְרְלְו םּתְמַָהְבְל ויהי םֶהיִשְרֶנִמּו
 * םֶתְדִמו :ביִבָס הָמַא ףְלֶא הָצּוחְו ריִעָה ריקמ םִיולְל ינְּתִת רשא
 םיפלא בֶנְנתאָּפתֶאְו הָפַאְּב םיפלא הָמְדְכְדתאָפתֶא ריִעָל ץּוחמ
 הָמַאָּב םיפלא ןוָּפָצ תֶאָּפ תֶאְו הָּמַאְּכ םִיִפְלַאוםֶיְתאְּפתֶאְו הָמאּב
 6 לתת רֶשא םיִרְעַה תֶאְו :םיִרָעַה ישְרְנִמ םַהְל הָיִהְי הָו וב ריעָהְ
 םהילעו חָצְרָה הֶּמָש סל וֶּתִת רֶשֶא טלקמה יִרָעשש תא םִיוְלל
 ז םיִעְרֶא םיולל נתת רש םירָעָהלָּכ :ריע םיָפשו םִעְּכְ ּונְִת

 :םיולל ויִרָעמ ןתי ולי רשא
 ג םקלַא פְַמֶאְו לארי בלא רּכד :רמאל השמחלַא הֶוהְי רד
 וו םיִרָע םכְק םתירקהו ןעְנּכ הֶצְרא ןדרוהדתא םיִרָבע םָתא יכ
 גפ ּוָהְו :הָנְנָשְּב שפנהכמ חצר הָמָש םֶנו םֶכְל הֶניִהִת טָלְקמ יִרָע
 .ר"ת ,ס"ת ,ע"ת ,י"ת ,שיח ,מ ,חי .בי ןכ .הָטַמְל א"ס <. . 90, ₪ = ,אלמ הֶנּופְו יאחנדמל .יאברעמל ןכ + ו
 'הה הילע רסמנ בכ הרסמבו וחירי שמוחב ןכ +. 8 ח"ו יל תישארב ןויע :רֶכָששְי וא רֶכְלְשּו אינ + ₪
 ,י"ד ז"ד ,ג"ד ,הנ ,גנ ,טמ ,חמ ,המ טל .טכ .בכ ,הי ,אי .ט ןכו ,רתסנ אלו הלגנ אוהו אושב

 :ויד .היד ,בג ,גמ ,מ .גל .בל ,אל ,דכ ,גכ ןכ .הצומק ידה לֶאְהֶדְּב א'פ :טייד ,ח"יד .ז"יד .ז"טד ,ו"טד

 הברהו ביד ,א'ד .חנ,.במ .אמ ,חל ,ול ,דל ,זי ,זט ,גי ,בי ןכ .אוש אלב 'ההו הצומק 'דה לֶא הָדֶּפ א"סבו
 :םֶכְל ריבס +. 5 והכ .אמ .מ .דכ ,גכ ,טי ,בי ןכ .אחפט אכרמ הָּגַצ רָשֶא א"ס +. ₪ .ןילמ יב ןוהנמ
 ,בי .ט ןכ ,הניגנ אלבו ףקמ -תֶאְו א"ס +. 6  ,ס'ת ,ע"ת ,י"ת ,ש"ח ,חל ,זט .בי ,אי ןכ .יקו 'תכ םֶכָל א"סב
 .אמ ,חל .דל ,אל .נכ .בכ .זי ןכ .ץטק בָרָה איפ < < ויד .במ ,אמ ,מ ,ול .אל ,דכ ,בכ ,חי די ,זט
 .יי יו תוטש ןויע :שגד אלב דמלה רמאל איפ + 9 ,י"ד ,זיד ,ו"ד ,ג"ד
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 יגפל ודְמעְדַע חצרַה תּומָי אָלְו לֶאגמ טֶלקמְל םיִרָעַה םכְל
 הָניִַחְת טלקמ יִרָעְרשש ּונָּתִּת רשֶא םיִרְעַהְו :טֶּפְשִמְל הָדעָה ג
 םירָעְה שלש תאו ןדריל רבע ותת םיִרָעַה שֶלֶש תא :םכְל +
 בשותלו רגלו לארשי ינְבְל :הְניְיִהִת טלקמ יִרָע ןעְנּ ץֶרָאְב נתת :5

 "הֶכַמ"לָּכ הָמָש סּונְל טלקמל הָלֶאָה םיִרְעַהְהשש הָניַהִּת םֶכּותְּב
 תמי תומ אּוה חצר תַמָיו והכה לורב ילָכְבַאְו :הְנְנֶשּב שָפְנ

 תומ אּוה חצר תמו והכה ּהָב תימָירֶשא דָ ןֶבֶאַב םאו :הֶצרֶה וז
 אּוה חצר תַמָיַו והכה וב תּומידרָשַא דָידץע יִלְכִב וא :חַצרֶה תַמּוי 8
 אוק וָבדשְנַפַּב חַצרֶהדתֶא תיִמָי אּוה םֶּדַה לֶאְג :חֶצְרַה תמי תומ 9

 א :תֶמַו הָידְצְּב ויִלָע ךילשההוא ּנפְּדְַ הֶאְנָשְּב םִאְו :ונתמי
 םלה לֶאְנ אּוה חצר הָפַמַה תמוידתומ תמי ודב ּוהְָכַה הָּביִאְב

 דוא .ָפְדַה הָביִאְדאָלְּב עַתַפְּבְדַמִאְו ובְנפְב חַצרֶהְדתֶא תִיִמָי
 ב תוְמְרָשִא ןָבָאלֶכְב וא הְידָצ אָלְּב יִלְּכלָּכ ויִלָע ךילָשה 9

 :ותַעְר שָקבִמ אָלְו ול ביואדאְל אּוהְ| תמי ויִלָע לפיו תואר אָלְּב

 הָלֶאְה םיִטָּפשמַה לע םדַה לא ןיָבּו הָּכמַה ןיּפ הָדעַה וטפשְו ₪
 "לֶא הָדַעָה ותא ובישהו םֶּדה לֶאּג דימ חֶצרַהתֶא הָדְעַה ּוליִצהְו 5

 "רשא לדנה ןהפה תומחדע ב בשָיו הָמַש סֶנְ-רְשא וִטְלְקמ ריע
 רע לּובָנתֶא חֶצְרְה אָצַי אָצְיםִאְו :שדקה ןִמָשְּב ותא חַשְמ

 ריע לּוָבְגְל ץּוחמ םֶּדִה לֶאג 'תא אָצִמּו :הָמָש סוני רשא וטְלְקִמ פז

 וטלקמ ריעְב יִּכ :םָד ול ןיא חצרהדתֶא םּדִה לָאְג חַצְרָו יִטְלְקִמ ₪
 חצה בושי לדה ןהפה תומ יִרָחֶאְו לדגה ןהפה תומדדע בשָי

 לָכְּב םקיתרדל טפשמ תֶקִחְל םקל הלא ייַהְו ותא ץֶרָאְדלֶא
 רַחֶא דעו חֶצְרֶקתֶא חַצְרָי םידע יפל שפְניהַכמ"לָּכ :םֶכיִתְבְשּוִמ 9
 אוה"רשא חצר שפְנְל רֶפכ והְקְתדאְלְו :תּוְמְל שָפְנְב הנעידאל גו

 תיִמָּי אּוָה א"ם +. 19 .א'ד הול .אל :דכ .הט ,בי אגרד ןכו .קספו אגרד ו ּהָּב א"ס הילע רסמנ טי הרסמב +. וז

 .יאברעמל ןכ +5 ,בל ,דכ .גכ .טי ,בי ,בי ,אי ןכו .ּועְגַּפְּב יאהנדמל ,יאברעמל ןכ +. ,חל ,טי ןכ ,חנומ אחפט
 פקמ -וא א'ס + פו פה א'פ :הילע רסטנ אל הרסמב :מ .חל ,ול ,דל ,די ,בי ןכו פדה יאחנדמל

 ,בכ ,טי ,חי ,זי .זמ ,גי ,בי ,אי דבל ןטק תקזב ןכ + לז .אל .טכ ,דכ טי .זי אי .ט ןכ ,הניגנ אלבו

 .ןטק ףקז חנומ צרה א"פ :סופד תואחסונ לכב ןכו ,המ ,במ ,אמ מ חל חל ,רל גלי,בל מכ רבב

 ,חי ,זי ,זט ,גי ןכ .הניגנ אלבו ףקמ -יִרָמֶאְו איפ <. 8 .חנ ,הנ .גנ .בנ ,אנ ,טמ ,חמ ,גמ טל .אל .ם ןכ
 איס :טייד ,היד .בס ,חנ .בנ .גמ .מ טל ,גל ןגוגמ ןכ + %  .טמ אמ ,מ ול ,דל ,בל ,דכ ,גכ ,בכ
 פקזב שָפָנהַּבַמלָּכ א'סו :ז"יד ,זיטד ,י"ד ,זיד ,ויד ,גיד ,טמ ,חל .בל אל .טכ ,חי .א ןכ ,שָפְנדהַפמלָּכ
 .ןטק ףקז חנומ שָפנ הֶכַמִלָּפ איסו :אע ,ע .אס ,הנ ,גנ ,אנ .חמ ,המ ול .בכ ,די ,גי ,בי ,ט ןכ ,דבל ןטק

 .איד .דל .טי .זט ןכ
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 3 וטְלְקִמ ריעדלֶא סּנְל רֶפכ ּחְכַתְדאָלְו :תַמּוי תומדיִּכ תּוְמְל עָשְר

 ₪ רֶָשָא ץֶרָאְקְתֶא ופיְגַחְתאלְו :ןקכה תומדדע ץֶרֶאְּכ תֶבָשָל בּושָל
 םדְל רַפְכְיאְל ץֶרָאְלְו ץֶרֶאָהתֶא ףיִנָחָי אּוָה םדה יִּכ הָּב "םִּתַא
 % רש ץֶרָאְקְתֶא אמט אָלְו וכְּפְש םֶדְּב םֶאהיִּכ הָבְ"ְּדִפְש רש
 ךותְּב ןפש הֶוהְי יִנָא יִּכ ּהָכותֶּב ןכש יִנָא רָשָא ּהָּכ םיִבְשִי םֶּתַא

 :לֶאְרְשי נב
 ול הָשְנֶמדֶָּב ריכְמדְּב דָעְלְנהינְב תַחַּפְשִמְל תובָאָה ישאר וברק
 ישאר םיִאְשְנַה יִנּפְלְו השמ ינפל ּורָבדַיו ףסוי יִנָב תָחָּפְשִמִמ
 2 ץֶרָאָהְדתַא תַתְל הוה הָוצ דא תֶא ולמאיו :לארשי ינבל תובא
 תלָחְנדתֶא תתל הָוהיב הָוצ ינדאו לארשי ינבל לרוב הָלַחְְב
 : טארשידינב יטבש יִנָּבִמ דַחָאְל ּויָהְ :ויתנבל וניִחֶא דָחפְלַצ
 הטמה תלָחנ לע ףסונו ּוניתְבְא תלחנמ ןֶתְלַחְ הָעְרְְִ םישנל
 + יִנְבְל טביה הָיהְידםִאְו :ַעְרָנ ומלח לרגמו םהל הָניִיִהֶּת רשֶא
 םהְל הָייְהְּת רֶשָא הטמה תלחנ לַע "לחג הָפְסּנְו לֶאְרִשי
 5 לארשי יִנְבתֶא השמ וצו + ןִתְלַחְ ערי וניִתבִא הטמ תלחנמו
 6 "רָשֶא רפה הֶז :םיִרְבִּד ףסוידינב הטמ ןכ רמאל הָוהְי יפדלע
 םישנל הָניִוַהְת םֶיִניִעְב בוטל רמאל דָחָפְלָצ תונבל הָוהְי הָוצ
 , הלחנ בת"א :םישָנְל הָניִיִהִּת םַהיִבַא הממ תחפשמל דא
 וקּבְדַי ויתבָא הממ תֶלָחְנַּב שיא יִּכ הטמחלָא הָטִממ לארשי ינבל
 8 דָחֶאְל טארשי ינפ תוטממ =לחנ תַשְרי תַב"לָבו :לארשי יִנב
 שיא לארשי ינב רשציי ןעמל השאל הָיְהִּת ָהיִבָא הממ תחפשממ

 ג שיאדוכ רֶקֶא העל הָטַמִמ הָלָחִנ בפאלו תב תלח
 וס השמחתֶא הָוהְי הוצ רשאפ :לאְרְשי יִנֶּב תוְטמ ּוקְּברִי ותָלַחְנְּ
 וג הָענְו הָכְלִמּו הָלְנָחְו הֶצְרִת הלְחִמ הָניִיִהִו :דָחְפְלֶצ תוְב שָע כ
 ןכ .הב םיִבָשי םתא איס +.5 .ח"כ ,ה"כ קוספ ליעל ןייע :ם"ת .ע"ת ,ש"ח ןכו ,לָּגַה ןהכה רדינק י"כ א"סב +

 .חנ ,אל .דכ .זי .בי ןכ .חנומ אחפט יִנחָי אּוָה א"ס +.%  .דיל קוספ ןמקל ןייע :ס"ת ע"ת .ש"ח ,ררינק ייכ יד

 אָטַטְת איפ +. < .ייד .זיד ,חנ ,אמ ,מ ,ול ,גל אל ,טכ ,דכ ,בָכ ,טי ,זט ,אי ןכ .הנוגנ אלבו ףקמ -אלָו אס +5
 טכ .דכ ,גכ ,טי .חי .זט ,בי ,אי ןכ ,אלמ ונַתְלָחִנ איס +.5 472 .סית ,עית ,י"ת ,אית ,שיח ,רדינק ייכ יד ןכ
 איס + 5 הנ .זט ןכ ,ףקמ אלבו הנומ רֶשֶא איס + 5 .ח'יד .זייד .זיטד .י'ד .זיד ,גיד .ביד ,אמ .בל ,אל

 .אל .טכ ,רכ ,טי ,זט ,בי ןב ּגשָרִי איס +. 8 .ב"י קוספ ןמקל ןייע :שיח .חל ,אל .טכ .בי ,אי ןכ .ןֶהיִבָא

 חל .בל .אל .טכ .בכ ,טי ,חי ,זי .זט ,בי ,אי ,ט ןכ ,לוגס הָטַמְל איפ :הגומב ןכ < % .חל ,דל ,בל
 .חי .זי .זט .גי ,בי ,אי ,ט דבל ןטק ףקוב ןכ <.9  .הנ ,ננ .בנ ,אנ .טמ ,חמ ,המ ,נמ ,במ .אמ ,מ טל
 זיטד ,י'ד .ז'ד .ויד .איד .אע .ע .בס ,אס .חנ במ .אמ .מ חל .ול דל .גל .בל .טכ ,דכ ,גכ ,בכ .טי
 .טייד ,הנ ,גנ .אנ .טמ ,חמ ,המ ,גמ .טל .אל ןב .ןטק ףקז חוט ּותְלָחְנַב איס :ח"וד .ז"יד
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 ףֶסוי"ְזְב הֶשְנמדינְב תחפשממ :םיִשָנְל ןָחידד ינבל דָחפְלְצ תּונְ
 תוצמה הָלֶא :ןקיבַא תחפשמ הטִמ"לַע ןָתְלַחנ התו .םיִשָנְל ויָה
 תבְרעְב לאְרֶשי יִנָבלֶא הָשמדדיְּב הָוהְי הךוצ רשא םיִטֶּפַשִמַהְו

 :וחרי ןרְרו לע בָאמ
 ובדרחבא רשא שיאה היהו ויצחו .חרפא ןמיסו הנמשו םינמשו םיתאמו ףלא רבדמב רפסד יקוספ םוכס

 ףלא השלשו םישש ויתויתואו .הנמשו תואמ עבראו ףלא רשע השש ויתולמו ,[אטמ. אטזז ] חרפי והטמ

 םיהלא יל-ארב רוהט בל ןמיסו םישלשו םינש א'נ ,םישלשו השלש וירדסו .םינשו םישלשו תואמ שמחו
 תומותסהו .םיעשתו םיתש תוחותפה ןיינמ ,[6%+. אצצזז גפ] ונחני דדב י"י ןמיסו הרשע ויתוישרפו ,[₪. זז ג9]

 רפסה תונש ,ןאוזופ. אטזזז 5 ךתלחכו ךקלח ינא ןמיסו תוישרפ הנמשו םישמחו האמ לכה ,ששו םישש

 .הריציל ףחתב ןמיסו םישדח העשתו הנש הנמשו םישלש



 םיחכ רה ל>

 א ןָדְרַה רֶבָעְּב לאָרְשידלֶּכלֶא השמ רָּבּד רָשֶא םיִרְבּדַה הלא ם
 % תרָצָחְו ןבלו לָפְתְיִב ןֶבאָּפיּב ףוס לומ ברעב רַבְדַמּב
 ג יהיו :ענרּב שדק דע ריעשדרה ּךרֶד ברחמ םוי רשָע דהא :בָהֶ
 השמ רָבּד שחל דָחֶאְּב שָדָה רָשָעְיִּתְשַעְּב הֶנֶש םיִעָּבְרַאְּב

 + ותפה יִרָחֶא :םקלא !תא הוה הוצ רֶשָא לכ לארשי בלא
 ןָשְּבַה ךלִמ גַע תאו ןוּבְשָחְּב בשוי רשא ירמָאְק ךְלִמ ןחיס תא
 שבה 5 ליִאוה בָאומ ץֶרְאַּב ןדְריה רֶבַעְּב :יִעְרְדֶאַב תְרתְשַעְּב בשוידרָשא

 6 וניִלֶא רָכּד ּוניקְלַא הוהי :?רמאל תאָוה הָרותַהדתֶא רֶאְּב השמ

 ז ואבו םכל קְּווּפ :הזח רֶקְּכ תַבש םכְליכר רֶמאַל ברח
 ףוחְבו בו הלפשבו רֶהְב הָכְרְעּפ ויִנכָשלָכדלֶאְו לרמָאָה רה
 8 יתתנ האְר :תֶרָּפְדרַהנ לדּגַה רֶהָנהְ"דע ןונבלהו ינענפה ץרא םיח
 *הוהְי" עָבָשְנ רָשַא ץֶרָאָה תֶא ושרו ּואּב ץֶרָאָהְדַתֶא םֶכינ פל

 :םהיִרחֶא םַעְר ול םָהְל תֶתְל םקעילו ק קָחַצְיְל םֶהְרְבאְל םֶכיִתְבַאל

 9 ַכְתֶא תאְט יִדַבְל לכוא"אל דאל אוָהַה תַעָּב םֶפְלֶא רָמאָו
 וס :ברל םִימְשה יִבְכוְכַכ םויה םכְּגהְו םֶכְתֶא הָמְרִה םקיִהְלֶא הוה
 וג םֶפְתַא רו םיִמקּפ לא םֶכְכ כיל ףסי םֶכתובא יל הוה
 ופ םֶכְביִרְו םֶכִאְשִמּו םֶכָחְרְט ידכל אָשֶא הָכיִא :םֶכָל רּכד שא
 אג םפיִשֶאו םֶכיטְבשְל יפו םֶנבְִו םיִמְכַח םיִשֶנַא םֶכְל ּבָה
 ,בי .ט ןכ .יריצב יִעְרְַאְּב א'ס +. + .ח"כ קוספ דע 'א קוספ 'א ןמיס היעשיב והיעשי ןוזח הרטפה *<. 1 %

 ףקמב ןכ + ז .יד ,ב"ו עשוהי ןויע :ר"ת ,ס"ת ,ע"ת ,רד"נק י"כ יא ןכ ,יִעְרְדָאְבּו א"ס + + .ול ,דל ,דכ תו

 .טמ .חמ .המ .גמ .במ .אמ .טל ל .דל .גל .בל ,אל מכ ,דכ ,בכ ,םי חי גי ,הי ,ני הנוגנ אלו
 ימ .גב זמ .בי .אי ,ט ןב ,אברמ ךַהְכ א"ס :ח'יד ,ז"יד ,ז"טד ,י"ד ,ז"ד ,ו"ד ,היד ,ג"ד ,חנ ,הנ ,גנ ,בנ ,אנ

 םֶכָתַבֶא א"ס + 11 גיד ,חל .דכ .טי .בי ןכ .איָהַה א"פ +.9 .םכיתבאל יִתְעַּבְשַכ ע"ת .ש"חב + 5 = .ט"וד ,א"ד

 םֶכיִתְבָא וא םֶכיַתּובָא א"סבו :ט"יד ,ח"יד ,ז"יד ,ז"טד ,חל .בל אל .טכ .דכ ,גכ ,טי ,חי .אי מ ןכ ,ו"יו רסח

 יח"יד ,ז"יד ,ז"טד ,י"ד ,ז"ד ,ג"ד ,ב"ד ,א"ד ,אמ תל ,דל .בל ,אל ,טכ .דכ .טי .זט ,בי ,אי ,ט ןכ ,ד"וו אלט

 ,זיטד .ביד ,דכ ,טי ,חי ,זט ,גי .ט ןכ .רסח םַמָשֶאַו א"ס :וחיריבו לבב רפסב אלמ ןכ +. 15 .לבב רפס ןכו

 .ט"וד ,ז"וד

1 



 1 8 םירבד 2.08

 :תושעל ָּתְרַכדְ"רַשֶא רְבדִה"בומ ורמאנ יא ּונַעִתְו :םֶכיִשאְרְּב 4
 םתוא ןַּתֶאְו םיעדיו םיִמָכַח םיִשְנִא םֶכיִטְבש ישאָרְתַא חַקֶאְו :5

 יִרָשָו םישמח יִרָשְו תואמ יִרָשְו םיִפְלֶא יִרָש םקילע םישאְר
 אוהַה תַעְּב םֶכיִטְפְשתֶא הָּוצַאְו :םֶכיִטְבַשְל םיִרְמְשְו תרָשע
 ןיבו ויָחֶאןיִבּו שיאןיב קְדצ םֶּתְטפְשו םֶכיִֶאְיִּב עָמָש רמאל

 ּגרוגָת אְל ןיעמָשת לדנכ ןטקּכ טָּפָשמּב םיִנָפ וריפתדאְל ור גז

 םָּכְמ השק רָשֶא רָבְדַהְו אוה םוקלאל טָפָשמַה יכ שיִאדינָפמ
 םיִרְבִדַהְלָּכ תא אוקה תעְּב םֶכְתֶא הוצאו ויִתָעַמְשו ילא ןוברקּת

 ארוגהְו לודגה רָבְדִמַהלָּכ תֶא ךלעו ברחִמ עסנו :ןשעח רָשֶא ופ
 וניָהְלֶא הָוהְי הָוצ רשאפ ירמָאְה רה ּךְרַד םֶתיִאַר רַשֶא אוהה

 יִרמָאָה רה"דע םֶתאְּב םכְלַא רָמאְו :ענרפ שדק דע אבו ונָתִא לט

 -תֶא ףיִנֶפל ךיקלָא הי ןתנ האר וונל ןתנ ּיָהְלַא הןהידרשא ו
 אָריִתְ"לַא ל יבא יהלַא הָיהְי רפד רשאפ שר" הלע ץֶרָאַה

 ונינָפְק םיִשנַא הָקְלְש ּולָמאְַו ֶכְלַּכ ללא ןוכרקתונ :תֶחְתְדלאְו 5
 -הלענ רשא ףרדההתֶא רֶכּד ונָפא ובשיו ץֶרֶאְקְתֶא ינלחורפחנ

 םָּכִמ חֶקָאְו רכדה יניב בשייו :ןֶהילֶא אָבְנ רשא םירָעְה תאו הָּב 5
 ואָבַּו הָרָהָה ולו ונפיו :טבַשל דָחֶא שיִא םישְנִא רָשָע םִינֶש +
 ודרויו ץֶרָאַה ירפמ םדָיְב וחקינ :התא ולגרוו לָּפָשִא לחְנְדרע 5

 וניָקְלֶא הוהְידרָשֶא ץֶרֶאַה הָבוט ּורְמאָו רָבְד ותא ובשיו ינילַא
 וגנרתו :םכיהְלָא הֶוהְי יפדתַא למת תלעל םתיִבַא אלו :ונַל ןתכ עז

 םִיָרְצִמ ץֶרֶאְמ ּונָאיִצוה ּונָתִא הָוהְי תַאְנשְּב ּורָמאְּתַו םֶקיִלָהֶאְב
 ופמַה וניחא םילע ּונָחְנַא | הָנֶא :ונדימשהל יִרמָאַה ַךִיַּב ונְתא תִתְל
 םימשבתרּוצְבּותְלדִג םיִרָע ונממ םֶדָו לדג םע רמאל ּונבְבְלדתֶא

6 5% 

 סס -

 כ 8

 אמ ,אי ןכ .ריבת אכרמווא אגרד רַבְּצַה בומ וא בוט איפ :דכ ,בכ ,זט ןכ .ןמק ףקז חנומ רָבְּבַה בוט א"ס 4

 .זיטד .ביד בל ,הי זט ,בי .ט ןכ .איהַה א"ס <. . 16 8  .שיח ,חנ ,אמ ,אל .זט .בי ,אי ,ט ןכ .יִרָש 5

 ,חנ ,נמ ,במ ,אמ ,דל ,גל .דכ .בכ ,טי זי ,זט ,גי ןכ .הניגנ אלבו ףקמ דרָשֶא א'ס + 3 | .ת"יד ,ז"יד

 ןכ ,הגיגנ אלבו ףקמ דםיִנָש א"ס +. 3 .א"ד ,בל אל .ל ,טכ ,חי ,אי ןכ .הימרגל ו הלע א'ס +. הייד ,איד
 יללהב ,ימלשורי ןכ + 5 | .ייד ,זיד ,ו"ד ,ג"ד ,א'ד ,חנ ,במ ,אמ הל ,רל ,דכ .בכ ,חי ,זי ,זט ,גי אי
 :ג"ד ,א"ד .חל ול .בל זמ ,בי ןכ ,אלמד אלמ ּגדיִרויו איס :י"ד ,ז'ד .ביד ,מ ,דכ ,םי ןכו ,רטחד רסח ּגדְרּיו

 אי ןכ ,אכרמ אהפט הָוהְי יִפדתֶא איס < .רלו,אל ןכ ,אנונת ד"וו אלמו אמדק ו"יו רסח ּודיִדיַו טועימב

 .בג הל בל אל .טכ ,זט בי ןכ :ּויִבְבְל איפ +. 5  .ויד ,חנ ,הנ .גנ ,אנ ,חמ ,המ ,במ ,דל ,בכ ,טי זי ,זט
 "יו אלמ ןכ +. 58 = ,יפר ּונָמַמ יאהנדמל ,יאברעמל ןכ ז- ₪ = .ע"ת ,ש"ח ,רדינק י"כ יו ,טי ןב ,בֶרָו א'ס

 ,טמ ,חמ ומ ,גמ ,אמ ,מ ,טל חל ול ,דל ,גל ,בל .טכ .רכ ,בכ ,טי ,חי ,זי ,זמ ,די ,גי ,בי אמדק
 יאברעמל .יאחנדמל ןכו ,ט"יד .ח"יד .זייד ,ז"טד ,ו"טד י"ד .זיד "ד ,היד .דיד ,איד ,חנ ,הנ ,גנ ,בנ .אנ

 .אל ,גכ ,אי ןכ .ארתב וייו אלמ תּורָצְבּו איס :ביד ,במ ,ט ןכו ,רסח תרָצְבּ



 ד.

 2-9 םוהבק 1 99--11 4

 2 ןִּאריִתראלְו ןיצרעתדאל םֶכְלַא רַמאְו :םש ּוניִאְר םיקנע נבנו
 3 רֶשֶא לַכָּכ םֶכְל םֶהְל אּוה םֶכינ פל להק םָכיִהְלֶא הָוהָי :םֶהַמ
 8 לֶאשנ רשֶא תיאר רשֶא רָבְדִמבּו :םֶכיִניִעְל םִיְרְצַמְּב םֶכִּתִא הָטָע

 םָּתְכְלַה רש ךרדלֶכְפ נברא שיִאדאָשי רש יחל הזחו
 3 הוהיב םנימָאמ םֶכְניִא הזה רָבְּדִבּו :הזה םוקְמַהְדדע םֶכָאְּבִדדַע
 3 |שָאְּב םֶכְתְנַחְל םוקמ םכְל רִּתְל ךרדּכ םֶכיִנְפְל ךלהַה :םֶכיִהְלַא
 % הֶוהְי עמשיו :םִמי ןִנַעְבּו הב"וכלת רשֶא ךְרּּכ םֶכְתֶאְל הלל
 5 םיִשְָאָּב שיא הֶאְרידסִא ;רֶמאַל עבשיו ₪ ףצק םכיִרְבּד לוק"תא

 6 ץראקדתא ןחארלו ה אוק יל בל ל טה
 גז ףנאְתה יּכ"סנ :הָוהְי יִרָחַא אלמ רשֶא ןעי וְנְבְלּו הָּבְִרִד רשא
 3 דמעַה ןונ-ןכ עָשוהי :םֶש אְבָתִאְל הָתַאְדםְג רמאל םֶכְלְלְנּב הֶוהְי

 ג 'םֶכּפַטְונלֶאְרְשִידתֶא הָנְלַחְגנ אוהדי קח ותא הָמְש אבי אְִּיִנפְל
 הָמָהערָו בוט םויה ּועְדַיִדאל רשא םֶכיִנְבּז היי 1בְל םֶּתְרַמָא רָשא
 4 הֶרָּבדִמַהּועְסוםכְל ונּפ םֶּתַאְוָהּושְרִיי םַהְו הָנִנּתֶא םהל הָמָשּואְבָי
 41 ונמל הלענה הוהיל ונאטח ולא ּורָמאַתַוווְנעִתַו:ףוסדםידְרד
 ּוניִהָתַ ותמחלמ יִלָכדתֶא שיא ּורגחַתו וניהלֶא הָוהְי ונּוצדרֶשֶא לָכַּמ
 9 ּומָחְלַת אלו ולעת אל םֶהְל רַמֶא ילָא ה ןהי רמי ;הָרָהַה תלעל
 4 אל םֶכיִלֶא רָבַדָאְו :םֶכיִבָיִא נפל ופָנְנת אלו םֶכְּבְרְְּכ נא יִכ

 4 ירמָאָה או :הָרָקַה ולְפקו ודָזְתו הָוהְי יִפתֶא ומהו םֶתְשַמְש
 הָנישעת רַשֶאַּכ םֶפְתֶא ּופּדְרִו םֶכְתארְקְל אוהה רֶהְּב בשיה
 45 ינפל וָכְבִּתַו ובָשִּתַו :הָמְרִחדדִע ריִעשְּב םֶכְתֶא ּותָכַיו םירבּדַה
 4 שָדָכְב ּובְשֶתַ :םֶכיִלֶא ןיזאָה אלו םכלק ָקּב החי עמ משדאלו הוה

 ב "סי ּךְרָה הֶָרְּבְדִּפַה עשו ןפנו":םֶתְבשי רַעָא םיִמָיִּפ םיפר םיִמָ
 :םיפר םִיִמָי ריעשדרההתֶא בֶסְו ילא הָוהְי רכד רָשֶאַּכ ףוס

  רהָק"תֶא בָס םָפלְדבְר :רֶמאַל יִלֶא הָוהְי רָמאַָ
 + לּובְּב םיְִבְע םַתַא רמאל וצ םעָהתֶאְו :הָנְפִצ םֶכְל ָּפ הוה
 יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 6 י"ד ,ז"ד ,ו"ד ;ויד ,חל ,דל ,בל ,אל ,גכ ,בב ,טי ,חי ןכ ,אכרמ הָשָע א"ס ד. 0

 .טמ .במ ,אמ .מ .ול ,גל ,בל ,אל .טכ ,דכ .טי ,חי ,זט ,אי ןכ ,ףקמ אלבו אמדק ולו א"ס +.6  .אלמ הָנּופְ
 ,גי אי ,ט לועלמ ןכ +. 8  .טיל חיל קוספ ןמקל ןייע :ש"ח .ביד ,חל .בל ,אי ,ט ןכ ,הָמש איס < הז חנ
 .בי ןכ .ערלס אבו איפ :זיוד .זיטד ,גיד ,חנ ,הנ ,גנ .בנ ,המ .המ ,גמ ,מ .טל .חל ,דל ,גל ,טכ חי זי
 א'ס 1 4 .טייד הייד ,י'ד ,זיד ויד ,היד ,איד ,אנ .טמ ,במ ,אמ ,ול .בל .דכ .גכ .בכ .טי זמ

 .טכ ,דכ ,טי ,חי ,ט ןכ ,הטותס השרפ

1% 
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 :דֶאְמ םֶּתְרַמשִנְו םפַמ ּואְרִיְו ריעשְּב םיִבָשִיַה ושעְדנְּב םכיִחא
 לנה"ףפ ךרדמ דע םֶצְראמ קל אדאל יפ סב ולנְתתְלַא 5
 ףספּכ םֶתַאְמ ּורְּבְשּת לָכָא :ריעש רהדתֶא יִּתְתֶנ ושעְל הָשְרָיְיִּכ 5
 הלא הוה יכ :םֶתיִתשו ףספּכ םתאמ ורְכִּת םימדמנו סל ז

 \הז הוה לדגה רבְרִמַהתֶא ִּתְכְל עָדָי ףִדָי השעמ לכְּב ףכרב
 תאמ רבע בד ּתְרסַח אל מע ףיקלַא הָוהְי הָנְש םיִעָּבְרִא 5

 ןיִצְעִמו תָליִאמ הָבְרַעִה ףְרדִמ ריִעָשְּב םיִבְשִיַה ושעְדְנְב וניחא
 רָמאַַו :בָאומ רכדמ ַרָד רבע פו רָבָג
 האל ו הָמָחְלִמ םּב ךָוְתִתְלַאְו בָאימתֶא רצָתדלַא ילֶא הוה

 םיִמָאְה :הָשְרְי רַעְדתֶא יִּתִתְנ טולחינְבל יּכ הָשְרָי יצְראמ דל ןָּפֶא 0
 -ףא ובְשַחִי םיִאְּפְר :םיִקְנַעָּפ םֶרָו בֶרו ל םע ּהָב ובָשי םיִנָפְל וג

 םירחה ּובְשָי ריעשְבו :םימא םהְל וָאְרְקְי םיִכְאְּפהְו םיִקְנעּכ םֶה ו
 רַשאְּכ םֶּתְחּת בְשָיַו םָהיִנָפִמ םודימשמ םושריי ושע נבו םיִנפְל

 ומק הָּפַע :םֶקְל הָיהְי ןָתְנדרָשֶא ותָשְרָי ץֶרֶאְל לאְרָשִי הרשע 3
 -רשֶא םימָיהְו :דָרֶז לַחְנְדתֶא רבע דָרְז לַחְנתֶא םֶכְל ורבו 4

 םישלש דֶרָו לַחְנתֶא ונְרבְעְדְרֶשֶא דע עָנְרּב שֶדָקִמ ו וכלה
 -ב-

 הָנַחַמַה בֶרָקִמ הַמחְלִמַה ישְנא רודה םתדדע הָנָש הָנמְשו

 בקמ -- םָּפ הָתְוק הוחיידו נו :מָהל הָוהְי שנ רש
 תּומל הָמָחְלִמַה יִשנאְדלֶּכ ּומּפְרֶשַאְכ יהו :םֶמְּמ דע החמה
 הָפַא :רָמאל יִלֶא הָוהְי רד | = :םַעֶה ברקמ

 -לא ןומע יִנָּב לומ ּתְבְרְהְו :רַעְדתֶא בָאומ לּובְנתֶא םויה רבע גפ
 יכ השר דל ןימעדינּב ץֶרָאמ ןפֶאאל יכ םָּב ךֶנְתִתִלאְו םֶרָצִת

 םיִאָּפְר אוהדףא בשְחֶּת םיִאפְרץְרֶא :הֶשְרָי ָהיִּתַתְ טיב 90
 ,א"ד .חל דל ,אל .דכ ,גכ ,טי ,גי ,אי ןכ .ליעלמ ּורְגְתִּת א'פ :סופד תואחסונבו י"כ בורב 5 ןכ +

 .זייד .זיטד .ייד .זיד גיד ,בנ .אמ ,חל .גל ,בל ,אל ,דכ ,גכ טי זמ ,אי ןכ .ּףיִדָי א'ס +1 .טיוד ,ייד ,זיד
 אקספ < 8 .חנ ,במ מ .חל :הכ ,םי וחי הי ,ם ב ,הימרגל ו תֶאְמ א"ס +8 .ר"ת ,ס"ת .ע"ת ,ש"ח ,ה"יד

 .הנ .גנ .בנ אנ .טמ ,חמ ,המ ,גמ ,מ טל .גל .בל ,אל ,טכ ,גכ ,חי ,גי ץמקב ןכ +. 9 .קוספ עצמאב
 .בכ .טי ,זי זמ ,אי ,ט ןכ .חתפ רַּגְתִּמ א"פ :חייד .ז"יד ,ז"טד ,ו"טד ,י"ד ,ז"ד ,ו'ד ,ה"ד ,ג'ד ,ביד ,א'ד ,חנ

 ואל .טכ ,דב .גכ .טי ,חי .זי .זט .די ,גי ,אי .ט ויוה אושב ןכ +9 .שייד ,במ .אמ חל ,ול דל ,דכ
 ,זיד .ויד :היד .גיד .ביד ,איד .חנ הנ .גנ ,בנ ,אנ ,טמ .חמ ,המ ,גמ .במ .אמ טל .חל ,ול ,דל .גל ,בל
 ,אי חתפב ןכ +. + 19.11  .טיוד ,בכ ,בי ןכ ,ץמק ברָו יצקמב .א"כ קוספ ןמקל ןויע :ח"וד ,ז"יד ,ז"טד ,ו"טד ,י"ד

 חור אייד זיטר היד היד היד ,גיד .איד במ .אמ .מ חל גל .דל .בל .דכ :גכ .בכ .חי זי הזט גי בי
 .זיד ביד ,הנ .גנ ,בנ .אנ .טמ ,חמ ,המ ,גמ ,טל ,גל .אל .טכ חי ,די ,ט ןכ .ץמק םיִקָנַעְּב אס :ט"יד
 ,מ דל .דכ טי .זי ,אי ןכ .הימרגל ו ְךָשֶאְּב א'ס +. ג5  ,ב"כ קוספ ןויע :ע"ת ,ש"ה ןכ ,יִרַה ל'נ יז. 19  .ייד

 ,בי ןכ .איְה א'ם +. ₪ יט קוספ ליעל ןויע :חתפ רּגְתִּת א"ס +. 19 .ע'ת שיח ,אל .טכ ןכ .הֶּתַעְו א"ס +8

 ל
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 2 בֶרָו לדג םע :םיִמְזמז םֶהָל וארו םינמעְהְו םיִנָפל 'הָבּובְשָ
 פ רַשָאַּכ :םֶּתִחַת ובשיו םשרייו םֶהיִנְפמ הָוהְי םדימשיו םיקְגַפַּכ םֶרָ
 םֶהיִנָפִמ ירַהדתֶא דימשה רָשַא ריִעשְּפ םיִבשיה ושע יִנְבְל הֶשְע
 ₪ םיִרצְחַּב םיבשיה םיועהְו :הָוה םּויה דע םֶּתְחַת ובשיו םשריזו
 % ומוק :םָתְחַת ּובשיו םֶדיִמַשה רתָפַּכִמ םיִאְצְה םיִרתפַּכ הֶזעְ"דְע

 ןופשמ"ךלמ ןחוסדתַא דדוצ ית האר ןנרא לחְנְתֶא ורבו 8
 9 לֶחֶא הֶוַה םויה :המחלמ ומ רָנַתִהְו שר לחה יצראחתַאְו יִרמָאְ
 רַשֶא םִיִמָשַהְ לכ תַחְּת םיִמעה ינפדלע ףתֶאְרְו ףדחפ תת

 א רבדממ םיִכאְלמ חלָשְָו פילו ירו מש ןועמשי
 זז הָרבְעִא :רמאל םלָש ירבד ןופשה ךֶלִמ ןיחיסדלַא תומדק
 ₪ ףסּכּפ לֶכָא :לואְמְשו ןיִמְנ רּסֶא אל ךלא ךרֶדּכ ךְרֶהּכ ךצְראָב
 :יִלְגְרְב הָרּבְעֶא קר יִתיִתְשְו יִלְְֶּתִּת ףסכּב םִיַמּ יִּתְלַכָאְו ינְרְּבְשּת
 99 רעב םיִבָשיַה םיִבָאִמַהְו ריִעָשְּב םיִבְשיַה ושע נב יל"ושע רָשָאּכ
 ןַתנ ונילא הָוהְידרָשֶא ץֶרָפָהִדֶא ןיוריה"תֶא רבעֶאדרָשֶא דע
 0 הֶוהְ ו וב נרבעה ןובשח ה היס הבא אלו ל

 1 6 תה ו האר .ילַא הי רָמאַה
 9 ןחימ 'אָצִינ צְראהתֶא תשְרְל שר לֶהָה יִצְראתֶאְו ןחיִסדתֶא
 3 ּוניָהְלֶא הָוהְי ּוהָנתִיַ :הָצְהְי הָמָחְלִמְל ומעְדלָכְו אּוָה ונתארקל
 4 תב וירְעְדלָּכתֶא דל :ומַעְדלָכתֶאו ונבתֶאְו ותא ךנו ונופל
 :דיִרָש ּוטְרָאְשה אל ףטהְו םיִשָּגַהְו םתמ ריעדלָכְדתא | םֶרָחְנְו אוהה
 % "רשֶא רֶערַעִמ :ּונדכל רָשַא םיִרָעָה ללשו ונל וזְּב הָמְהְּבִה קר
 הַתִיַה אל דעְלַהְ"דִעְ יל רַשֶא ריִעָקְו ןנרא לחניתפטהלע
 גז קר :ונינָפְל וניל הָוחָי ןֶתְנ ל5קחתֶא וגָפמ הָבְנְש רָשֶא הירק
 לֶכְו רֶהָה יִרָעְו קב לחנ 8 6 אל ו 2

 גל .בל .אל .טכ ,טי ,חי .זי ,זט ,די ,גי ,ט שגדב ןכ + 5  .י קוספ לועל ןויע :ץמק םיקְנַעְּב א"ס +. גו

 ,גכ .בכ .בי ןכ ,ופר איס :ז"וד .זיטד .ויטד .זיד .היד ,חנ .הנ .גנ בג ,אנ .חמ ,המ ,גמ .במ .טל ,חל ,דל
 א'ס + 9 יט קוספ ליעל ןייע :חתפ רַגְתַהְו א'ס +. .טייד .חייד ,י'ד ,ו'ד ,ג'ד ,איד ,טמ ,אמ ,מ ,ול .דכ

 ונָביִתכ וגבי. .יתבר ך+.₪ .ויד,גמ ,במ .אמ ,מ ול .דל .בל .גכ ,בכ ,טי זי .זט ,גי ,אי ןכ .ףקמ אלבו חגומ יב

 בי ןכ ,איָהַה א"ס + 5  .ם"ת ,ע"ת ,י"ת .א"ת ,ש"ח ,ב"ד ,חל .דל .גל .בל .בי ,אי ןכ .'קו יתכ ווב א"סב :'ק

 .יפר ּוָמַמ יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +<



 זז 6 - | םירבד 9

 הָוהְי רמאיו :יִעָבְדֶא הָמְהְלִמְל יִמעְדלְכְו אּוָה ינתארקל ןָשְּבַה 5
 וצְראתֶאְו ומעלֶּכתֶא ותא יּתַתְנ ףדיב יִּכ ותא אָריִתִלַא ללא
 עב בשוי רשֶא ירמָאה דל ןחסל תשע רשכ ול תשע

 תב וירעְילכ"תא דל :דיִרְש לראשה -- והכמ +
 -לָּכ ריע םישש םֶּתִאַמ וחקלדאל רשא הָיִרִק הָתְיַה אֶל אוהה

 המוח תֶרָצְּב םיִרָע הָלֶאדלָּכ ןשְּבַּב גוע תֶכְלְממ בורא לָבַה 5
 םֶרָחְו :דאָמ הברה יִזְרְפַה יִרעַמ כל חירבו םיִתְלד הָקבְג <

 םֶתְמ רידל םרחה ןוְּבשַח דלמ ןהיִסְל וניִשַע רָשָאַּכ םֶתַוא

 תעפ חו גונל וז םיִרְפַה לו הָמהְּבְַלֶכְו :ףטְו יש
 ןִדרה רַבַעִּב רשא ירמָאָק יכלמ לגש דימ ץֶרָאָהְדתֶא אוהה

 ירמאהו ןורש ןומרחל ארק םידיצ :ןומרח רקדדע ןֶנְרַא לַחְִמ 9
 "דע ןָשְכַהלֶכְו דָעְלִַהְַלֶכְו רשימה יִרָעו לכ ריִנָש ולדוארקי גס
 ןָשְּבַה ךלמ געדקב יכ :ןָשְּבּב גוע תכְלְממ יִרָע יִעָרְרִאְו הָכְלָס וג

 תב אה הֶלַה לורּב שָרְע ושרע הוה םיאְפְרֶה רַתִַמ לַאְשנ
 :שיִאדתַמַאָּב ּהָבְחְר תומא עָבְרִאְו ּהָּכְרֶא תומא עשַת ןומע יִנְּב

 ןניוא לחנילעדרָשֶא רערעמ אוקה תַעָּב ונשְרִי תאוה ץֶראָהְתֶאְו 9
 -לָכְו דַעְלְגה רֶתָי ידו ינבוארל יִּתִַ וירַעְו דעלגה"רה יצָחו 3

 םגראה לָּכַה לכ הָענְמַה טכש יִצְל ית גוע תַכְלְממ |שּבה
 "תא הקל השנמדזּב ריִאְי :םיִאְפְר ץֶרֶא אָרְקְי אוהה ןָשּבַהלֶכְל
 ומשדלע םֶתא אָרְקיו יתכעמַהְו יִרּוש)גה לּובְנְ"דע בגרא לָבָחְדלָּכ

 :דַעְלגַהְדתֶא יִתַתְנ ריִכְמְלו :הֶזה םויה דע ראו תוח )ָשְבַהְדתֶא 5
 -ב- לבנו לַחָגה ות ןנרא לחְנְ"דעְו דָעְלַנַהְמ יִּתְַנ ידגלו ינבוארלו ג

 ב

 איפ +. 5 .במ ,חל ,דל ,דכ ,גכ .בכ ,טי ,חי .זי יערדא ןכו .יריצ ש"ירה הילע רסמנ אל הרסמב < 1 2

 .םייד ביד ,בל ,זט בי ןכ ,איהה איס = 4 .ףית .,ע"ת יד :ז"ד גיד ,םנ !חל דל זמ בי ןכ ּוניִדָיְּב

 .לכתֶא א"ם +6 .ו"טד ,י"ד ,ז'ד ביד ,במ ,מ קל ,רל פל ,דכ בכבל | זט ןכו ,יריצב לָבָח יללהב +. + 4

 א"ס ז.8  .ך"ת ,ם"ת ,ע"ת ,י"ת .אל ,אי ןכ ,םיִשָנַהְו א"ס = 6 ,ג"ד 8 אל ל ,דב ,טי ,חי ,אי ,ט ןכ

 :יריצ יִעָרְדָאְו א"ס + 10 ,ם"ת ,ע"ת ,ש"ח ,רד"נק י'כ יז ,בי ןכ ,דדעְו א"ס + 8 ,גיד" זחל בל גבו ןכ ,איָהה

 אלָה <. 11  .יתבר יש +. .בל ,דכ ,זט ,בי ןכ ,יקו 'תכ הַָּהְ א"סב :הַָּהְו ריבס + 11 יא קוספ לול ןייע

 בי ןכ ,איַהַה א"ס 9 .בל .זט .ט ןכ איה א"ס +.11  .רדינק י"כ ימ ,בי ןכו ,'קו יתכ אלה ימלשורי ,יק

 ןכ .אגרד ךַשֶא וא :חייד .זייד .זיטד ,ו"ד ,חנ ,מ .טכ ,גכ ,זי ,בי אי ןכ ,הימרגל ו\רָשֶא א"ס < 9 .ביד.בל ,דכ

 +ם"ת ,ע"ת ,א"ת ,ש"ח ,רד"נק י"ב ג"י 1 הל | ןכ ,התפשדלע א'ס +5 ,י'ד ,זיד ,איד ,במ ,אמ גול .אל ,טי ,חי זט

 ליעל ןויע :ירוצ לָבַה א"ס +. 8  .גיד ,בנ ,אמ ,גכ ןכו ,אלמ ןונרא יללהב ,הגומב ןכ +. 15  ,ו"ל יב לועל ןויע
 ןייע :יריצ לָבַה א"ם = 14 = ,רית ,סית ,ע'ת ,י"ת הל .דכ ,טי בי ,אי ןכ ,הלָכָו אים + 3% יד קוספ

 .'ר קוספ ליעל
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 וז תָרָנַּכִמ לָבִ ןֶרְריהְו הָבְרְעהְו :ןוש יב לבג לחנה קֶכַי דעו
 9 ןַצָאְו :הָחְרְזמ הפה תְרָשא תחת חלִמה םִי הָכְרעָה םֶו דעו
 ץֶרֶאְהְתֶא םפָל ןִפְנ םֶכיִהְלֶא הָוהְי רמאל אוָהַה תַעָּב םֶכְתֶא
 "לָּכ לֶאְרְשְיִנִּב םֶכיִחֶא ינפל ּורְבַעִת םיִצּולָח ּהָתְשְרְל תאוה
 9 םֶכְל בֶר הנְקִמיִכ יעדי םֶכְּנקִמּו םֶכְּפַטְו םֶכיִשְנ קד :לָיָחיִנְּב

 ו םקיחאק הוה הירש דע :סָכְל יִתְתִנ רשא םֶכיִרְעְב יבש
 םָּהְל ןתנ םֶכיִהְלֶא הָוהְי רָשֶא ץֶרָאָקְדתֶא םה"סנ ושרי םֶכֶּכ
 גו עושוהידתֶאְו :םֶכְל ית רשא ותשריל שיא םְֶּבְשְו דריה רֶבְְּ

 הָוהי הֶשָע רֶשָאילָּכ תא תארַה ףיניע רמאל אהה תעּכ יִתיצ
 תוכְלְממַ"לכל הָוהְי השעודןפ הָלאַה םיִכְלִמה ינשל םֶכיִהְלא
 ₪ םֶתְלִגַה אוה םכיהְלֶא הוה כ םְּריִ אֶל :הָּמַש רבע התא רַשֶא
 5 9 :רָמאל אוָקַה תַעָּב הָוהְידְלֶא ןנְחְתַאְ :םֶכָל
 דתו ְלְָּנתֶא ךִדְבעְדתֶא תוֶארהל לחה הָתַא הּוהָי ינדא
 ףישעָמכ השעוד רשֶא ץֶרֶאְבּו םימשב לָאדימ רשא הָקזַחַה
 5 רֶבַעְּב רָשֶא הָבּוטַה ץֶרָאְהתֶא הֶאְרֶאְו אָּודהְרְבְעֶא :ִּדְתרּובְנְכו

 3 אלו םפנעמְל לכ הוהי רפעתינ נבלה הָוה בטה רה דריה
 דע ילא רד ףפותדלא ךלדבר ללא הֶוחָי רמאיו יִלֶא עָמְש
 עז הֶנָמיִתְו הָנְפֶצְו המי ךיניע 'אָעְו הָּגְסּפה שאר הלע הוה רָבּדּב
 9 וצו :הוה ןּדְרִיִהתֶא רֶבַעְת אלדיּכ ָיִנִעְב הֶאְרּו הָחְרֶזִמּו
 אוהו הָוַה םַעָה ינפל רבעי אּוָהיִּכ ּוהָצְמִאְו והקזחו עָשוהיהתֶא
 ע תב למ איב בש :האְרִת רשא ץֶרָאְקְתֶא םָתוא ליחְנ
 :רועָּ
 ד דמַלְמ יִכְנָא רָשַא םיִסִּפָשִמַה"לֶאְו םיקחהדלֶא עמש לֶאְרְשִי הֶתְַ

 הָוהְי רָשֶא ץֶרָאָקְדתֶא םֶּתְשריְו םֶתאְבו ּויחָת ןעמְל תושעל םֶכְתֶא
 2 הָוצְמ יִכנִא רשא רָבְדִהְלַע ופפת אל :םֶכְל ןתנ םֶכיִתְבִא יהלֶא
 ,הנ .גנ ,חמ ,המ .במ ,אמ ,ול .אל ,דכ ,גכ ,בכ ,חי זי ,זט ,אי ,ט ןכ .אהפט אכרמ ןְּרַהְו הָבְרַעָהְו א"ס +. וז
 איפ +. 5 במ .ול ,דל ,בל ,בכ .חי ,זי ,זט ,בי ןכ ,חתפ םָ איס +. 11 .ח"וד ,זייד .זיטד ,י'ד .ז'ד ,ויד ,גיד
 :םֶכָל ריבס +. 5  .שיח .גיד אמ ,מ ,חל ,בל ,טכ ,בי .₪ ןכ .םֶכיִנְקמּו איס = 9 .זט ,בי ןכ ,איִהַה
 זיטד ,בל .אל .בי ןכ .איִהַה איפ +. .אמ ,חל ,גל ,בל ,ל ,טכ ,גכ ,בי ,אי ןכ .יקו 'תכ םֶכְל א"סב

 ןכ ,הצומק ןונ ןֶנַחְתֶאְו א"ס +. 8  ,ויכ קוספ דע 'א קוספ ימ ןמיפ היעשיב ימע ומחנ ומחנ 0 -

 :הגומב ןכ + 5 ג'ד .ביד ,דכ .בי ןכ ,איִהַה איפ <. ₪ .י'ד ,ז'ד .ביד ,במ ,אמ ,חל ול ,דל .בכ ,זי ,זט .בי
 ןכ .אלזאו אמדק ףיִניע אָשְו א'ס  :וחיריב ןגונמ ןכ +.  ,טכ ,טי ,חי ,די ,בי ,אי ןכו ,רסח ףַסת יללהב
 ,דכ ,בכ .זי ןכ .הנוגנ אלבו ףקמ דאל ףקמ אלבו אכרמ יִּכ א'ס < =  .ויד ,במ ,אמ .מ ול ,דל ,בכ
 .במ .מ .חל ,ול
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 רֶשָא םֶכיהְלֶא הָוהְי תּוצמדתֶא רמשל ּונְמִמ ּוָעְרְנִת אלו םֶכַתֶא
 לַעְבְּב הָוהְי הָשָעְ"ִרֶשִא תֶא תוארה םֶכיִגיִע :םֶכְתֶא הָוצְמ יִכְָא
 הָוהְי וךימשה ה ירחא 7 רַשֶא שיִאָהדלכ יִּכ עפ

 שכ

 % 1 1 הנ ₪ 3 ₪- ו 3 <ןו 1
.7 2 

 ₪ | 0[ ב ןו 1" 7 ו *
7 
 | ₪ כ 2

1 
 2 רט ₪ רע[ *

5 
 ₪ גל > צו > 11

 הוה רצ רשָאּכ םיִטּפַשִמּו : טוקח םכתא :יתדמסו האר, :םויה
 :ּהֶתְשרל הָמָש םיִאָּב םֶּתַא רָשָא ץֶרֶאָה ברְקְּכ ןפ ' תישעְל יִהְלֶא

 דר

 רַשַא םיִמַעָה יניעל םכְתְניִבו םֶכְתַמַכִח אּוה יכ םֶתיִשַעְו םֶּתְרַמְו

 יוגה ןובנו םכְהדםע קר ּורְמְא הלאה םיִקָחְַלְּ תא ןּועְמְשי
 הָוהיּכ ויִלֶא םיברק םיָקלֶא ולדרֶָשַא לדג יונחימ יִּב :הֶזה לודגה
 םיטפשמו םיִקָח וֶלְדרָשָא לוד יוג ימו זויִלֶא ּונָאְרָקְדלֶכְּב וניִהְלֶא
 קב :םויה םכיגפל ןתנ יִכָא רַשֶא תאוה הָרותה לכ םקידצ

 ואְרְירַשא םיִרְבּדהְרתֶא חַנֶשַתְּפ דאָמ ףשפנ רמשו'ךל רמשה
 יִנְבְלְ נבל םָּתְעדוְהְו ףויח יִמָי לָּפ ְבְבְלִמ ףרוסידזפו דיניע
 הוה רמָאְּב ברב הלא הָיהְ נפל ּתְדַמַע רַשָא םי דיִנְב
 הָארִיְ ןודמלי רֶשָא יִרְבְדדִתַא םעמשאו םֶעָקדתֶא ילדלֶהְקה ילֶא
 :ןודמלי םַהיִנְּבִִתֶאְו המְדאַהְדלַע םייח םֶה רֶשַא םיִמָּיַהדלָּכ יתא

 םומָשה בל"דע שאב רעב רֶמָחְו רֶהַה תחת ןודמעתו ןוכרקתו
 םיִרָכִד לוק שָאָה ךוִתִמ םֶכיִלֶא הָוהְי רדיו :לפרעו ןנָע ךשח

 תֶא םֶכָל דיו :לוק יִתְלּוז םיִאר םֶכְנִא הָנִמְתו םיִעָמְש םֶתַא 5
 -לע םֶבְּתְכִיַו םירבְדה תְרָשע תושעל םֶכְתֶא הָגצ רָשַא ותירְּב

 םיקִח םֶכְתֶא דַמלְל אוהה תַעּב הוי הָוצ ימאו ּנְבֶא תוְל ינש +

 הָמָש םיִרְבְע םֶקַא רֶָשֶא ץֶרֶאְּב םֶתא םֶכְתְשְַל םיִמּפשמו
 הָנּמָּתיַלַכ םֶתיִאְר אל יִּכ םֶכיִתְשַפְנְל דאמ םַתְרַמְשְנ ו והָּתְשְרְל 5

 םתישעו ןותחשַתְ"ְִּפ :שָאָה דךותמ בָרְּב םכיִלא הָוהְי רד םויּב
 תושעל תצקמב :ט"יד ,ח"יד זייד ז"טד ,ו'ד ,אמ אל טב ,בכ ,זי ,בי ,אי ןכ .אטשפ אכרמ כ תושעל א'ס + 5 + ₪

 ,אל .טכ .גכ .טי זש ,בי ,אי ןכ .ּוניִאְרִה א"ס +7 + .ב"ד בלבו ןכ ,איִה אפ 6 במ ,דל ןכ ,אטשפ ךפהמ ןּב

 .במ .בכ ,טי זי ןב ,הנוגנ אלבו ףקמ "רשֶא א"ס +. 10 .רסח ּורְסָי ימלשורי ,יללהב ןכ + 9  .איד חלו בל
 .אנ .טמ ,חמ .אמ ,טל חל .ול .בס אל ,טכ ,דכ .טי .חי .זט ,גי ,בי ,אי ,ט ויוה תחת ךפהמ ןכ <. יט
 גזיטד ,ייד .ז'ד .ויד ,גיד ,איד ,חנ ,בג המ ,גמ ,במ ,מ ,דל וגל גב ,בבוקי ,די ןכ .לוק א'ס :היד ,הנ ,גנ

 ,טמ .המ ,המ .טל ,חל ,נל .בל ,אל .טכ ,גכ ,חי .זי ,זט ,גי ,אי ,ט םישרג ןכ ד. 4 | ,ט"יד ,ח'יד ,ז"יד

 .ה"ד .איד ,חנ ,גמ .במ אמ ,מ הל .דכ ,בכ .טי ןכ .עיבר ּוַתאָו א'ס :י"ד ,ז'ד ,ויד ,גיד ,הנ ,גנ .בנ אנ

 .גל .די אי .ט ןכ +. 16 = .ט"יד ,ח"יד ,ז"יד ,זיטד ,ביד ,בל .בי ןכ ,איהה א"ס + 4= .ט"וד ,ח"יד ,ז"יד .ז"טד

 .זיד ,גיר .טמ .חל לו .בל םכ ,רב גב חי ןכ .ןותְחְשַּתְָפ א'ס :ה"יד .ז"יד ,ז"טד ,ויד ,היד ,חנ ,בנ ,מ

 תצקמב :איד ,הנ ,גנ ,חמ ,המ ,גמ ,במ ,דל ,טי ,זי גי ,בי  דבל ןטק פקוב ןּותַחָשִּפִהןַה איסבו :טייד ,י"ד

 אנ ,אמ ,םל ,בכ ןכ .עיבר ןּותְחֶשִמ- ַּפ

 שי

 ש5

 -ב

1 5( 

= 

 ו

- 
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 וז "לָּכ תיבת :הָבְקְנ וא רֶכָז תִינְבִּמ לָמְסדלָּכ תֶנימִּת לֶסָּפ םֶכָל
 :םימשב ףועָּת רַשֶא ףֶנָּכ רוָפצלּכ תיִנְבְ ץֶרָאְּב רָשֶא הָמַהְּב

 :6 תחקמ םִימּכְ"רָשֶא הל תב הָמְדאּב שָמרלָּכ תב
 ופ ַחְרָיהדתֶאְו שָמָשַהדתֶא תיִאְרְו הָמיִמְשַה ףיניע אָשתְדְפּו :ץֶראְל
 םִתְדְכִעו םֶהְל ָתיִוָחַתְשהְו קנו םימָשה אָבְצ לָּכ םיִבָכוכַהתֶַא
 :םִיְמְשההלָּכ תַחֶּת םיִמַעָה לכל םֶתִא יהְלֶא הָוהְי קלֶח רֶשַא
 פט תויהל םִיָרְצִפִמ לורבה רּוכְמ םֶכְתֶא אצוינ הָוהְי חַקְל םֶכְתֶאְ
 גג עַבָשִיַו םֶכיִרְבדְלע יּבְדנאָתַה הוו :הָוה םוָיִּכ הָלָחנ םעְל ול
 רשֶא הָכּוטה ץֶרָאְקְדְלֶא אביִתְלבְלּו ןּדרְיהתַא ירֶבָע יִתְלְבְל
 ₪ רָמַ יינניִא תאוה ץֶרָאְּב תמ יְנָא יִכ :הָלחְנ ךל ןתנ ּיַהְלֶא הָוחְי
 :תאָוה הָבטַה ץֶרֶאָהתֶא םֶּמשריו םירְבְע םּתַאְו ןָדְרִיִהדתֶא
 ₪ תֶרָּכ רֶשֶא םֶכיִהְלֶא"הְוהְ  תיִרְבתֶא ּוחְּכְשַתְֶּפ םֶכְל ּורְמְשה
 :ףיקלַא הָוהְי ךוצ רשֶא לכ תנמִּת לָסֶּפ םֶכְל םֶתישעְו םֶכְמִ
 7 :אָוק לֶא אוה הָלְכִא שא יָהְלֶא הוי יּכ
 5 לָספ םֶתיִשעְ פחה ץְרָאְּבםֶתְנשיִ םינָב נבו םיִנְב ריו :

 לעמ המ ןודבאה דב ץֶרָאקְתֶאְו םמְשַהתֶא םייַה םֶלְב
 ןָכיִרָאתִדאל ּהָּתַשרְל הָמָש ןָדְרַיִהְדתֶא םיִרְבְש םִּתִא רֶשֶא ץֶרָאָה
 ₪ םיִמַעָּב םֶכְתֶא הָוהְי ץיפהו :ןודמשת דַמָשַה יִּכ ָהיִלָע םיִמָ

 :הָּמַש םֶכְתֶא הָוהְי גָקְני רֶשַא םיוגב רֶפְסִמ יִתְמ םֶּתְרַאְשְנ
 ף ןצ

 88 ןוארידאל רַשָא ןַבֶאְו ץע םֶדֶא ידי השעמ םיהלֶא םָשְדםֶּתְדְבעו
 ₪ הוהידתַא םשִמ 0 יחי אלו ו אלו ןפ אָלְ

 הָוהְדדע ה םיִמַָה תירָחאּב הלאה םִִרְבדַה לכ ואצמ
 31 אלו ָךְפְרָי אל והלא הָוהְי םוחר לא יִ לק תְעַמְשְו ךיָהלֶא
 9 יּכ :םהל עָּבָשנ רָשֶא ףיִתְבָא תיִרְּבדתֶא חפש אלו ּףֶתיִחְשִי
 אָרְּב רָשֶא םויַהְִמְל ינפל ּויִהְדרֶשִא םינשאר םיִמָיְל אנלַאָש

 שי ₪ ידו יא 4

 ויד .היטד .איד הנ .ננ .בנ ,אנ .חמ ,המ ,טל ,חל .נל ,אל ,מכ .שי ,חי .הי .א* 2 5
 ,ויד .גיד ,חנ .אמ .ול .בל ,גכ .זי ןכ .ףקמ אלבו חנומ הָוהְי הניגנ אלבו ףקמ ריניִעְּב א"ס | :ט"יד ,ח"יד

 ,רית .א"ת .ש"ח ןכ .ְּשְקְבּו לינ +. 9 = .בל ,חי ,אי .ןכו .תלדב םעטה יִתַליִעַה הגומב + 5 י"ד .ז"ד
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 םימשה הצקדדעו םִִמְשה הצקמלו ץֶרָאַהְדלַע םֶדָא | םיקלֶא
 לוס | םַע עַמָשַה ּוּוהְמַּכ עָמָשנַה וא הָוה לודנה רֶבּדּכ הָיָהְנָה 3

 הָפָנַהו וא :יחַיו הֶּתַא תָעְמְש-ִרְשִאַּפ שֶאָהְדּדִּתִמ רָבדִמ םוהלֶא 4
 םיִּתְפְומְבּו תתאָב תפַמָּב לוג בְרְקמ לוג ול תחָכְל אבל םיהלֶא
 לכָּפכ םיִלדְּג םיִאְרוְמְבּו הָיּוטְנ עורכו הָקְזִח דָיִבּו הַמָחְלִמְבּו

 ָתֶאְרֶה התא :ףיניעל םִיָרְצַמְּב םכיִהְלַא הָוהְי םכְל הָשְעְרָשֶא 5
 ךץיטשה םימשה"ןמ :ודבְלִמ דוָע ןיִא םיִקלֶאָה אּוה הָוהָי יכ תעדל ₪

 ויִרְבְדּו הֶלודְּגַה שאדתֶא ףֶאְרַה ץֶרָאְק"לעו :ָךְרְסִיְל ולקתֶא
 *עְרְַּב רחְכַיו ףיִתבַאדתֶא בהֶא יּכ תַחַּתְו :שֶאָה ךותמ ּתְעַמְש הז
 ילד םוג שירוהל :םָיִרְצְממ לדנה ותְכְּב ויְנְפְּב ֶאְצויו ויִרָחַא 5

 הָלְחנ םצְרא תא ָךְ-תֶתְל ףאיבָהל ךיִנְפמ ָךִּממ םיִמְע
 םיהלָאה אּוה הוה יִּכ ֶּכְבְלדלֶא 8בשָהְו םויה ָּתְעדַיו :הה םויּכ 9

 תֶאְו ויקִחְתַא ָתְרַמָשְו :דוש ןיִא תחָתמ ץֶרָאָקלַעְו לעממ םיִמְשּב 9
 א 2 - בטי = כ ויָתְוִצִמ

 :םיִמָיַה
 פ םנְל :שמש הָחְרַזמ ןדְריה רֶבָעְּב םיִרָע שְלָש הֶשמ ליִדְב ל
 ול .אנשדאל אּוהְו תַעְדְדיִלְבּב להער"תא חצרי רֶשַא חצור הָמָש

 רָצָּבתֶא ּיִחְו לֶאָה םיִרָעַהְדִמ תחא-לא סו םָעְלש לָמְתִמ ₪
 . "תֶאְו ידָנל דָעְלִגְּב תָמאְָרדתֶאְו ינְבּואְרְל רשימה ץֶרָאְּב רָבְרמּב

 ינָּב ינפל השמ םַשְדרָשֶא הָרּוהַה תאו :ישנְמל ןָשְּכּב ןֶלג 4
 דלֶא השמ רַּכִּד רש םיִטְּפָשמַהְו םיִקְחַהְו תדעָה הָלֶא :לֶאְרְשָי

 תיב לּומ איב ןדְריה רָבַעְּב :םִיְרְצִמִמ םֶתאצְּב לֶאְרְשַי ְּב <
 הָכִה רש ןיּבָשָחְּב בשוי רשא יִרמָאה ךלִמ ןחיס ץֶרֶאְּב רשֶפ
 -תֶאְו וצְראחתֶא ּושרייו :םִיְרְצִמִמ םֶתאַצְּב לֶאְרְשָי נֶבּו השמ
 ןדרַיה רֶבָעּב רָשָא ירמָאְה יכלמ ינש ןשְּבהְיְּדִלִמ גיע ץרא

 ןֶאיש רקדדעו ןנרא לחנ-תפשדלע רשֶא רערעמ :שמש חַרֶוִמ 5
 הכרעה םָי דעו הָחְרמ ןדריה רבע הָבְרְעְקלֶכְו :ןימרְח אה 9

 :הָגְסְּפַה תָדְשַא תַחָּת
 ןכו .רסח אַבְל ימלשורי ,יללהב ןכ +. %  .ג"כ 'ה ןמקל ןייע :ע"ת .ש"ח ,רדיינק י"כ יב ןכ ,םייַח םיהלא א"ס +. 3
 ןייע :ר"ת ,ס"ת .ע"ת ,י"ת .א"ת ,ש"ח ןכ .םֶהיִרָחַא םֶעְרַזָּב ל"נ ל. 7 :ךיד הל הל .בל .אל חיי ,בי"אי

 .במ אמ מ ,זי םויה ּףּוצֶמ כנא ןכו .לוגס אקרז חנומ א"ס הילע רסמנ אל הרסמב +. .ויט "י ןמקל
 .יקו יתכ הָלַאָה ש"חב :הָלֶאָה ריבס +. 3
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 ה דתֶא לֶאְרְשִי עמש םּהָלֶא רֶמאָו לאְרְשּיילָּכְַלֶא ּהשמ אָרְקִַ
 םתְדמְלּו םוִה םכיִנאְּב רבד יכנא רש םיִסְּפָשמַהתֶאְו םיִקְחַה
 2 :בֶרחְּב תיִרָּב ּונָמִע תַרָּכ וניהלֶא הָוהְי :םתשעל םֶּתְרַמשְּו םתא

 שכ
 ר

 4 ּונְחְנַא ּונָּתִא יִּכ תאָוה תיִרְּבהדתֶא הָוהְי תָרָכ ּוניִתְבַאדתֶא אל

 רַהָּב םֶכְמִע ּהָוהְי רד םיִָפְבוםִיָּפ :םיֶיח ְלְּכ םווה ּהָפ הָלֶא
 5 דיגהְל אוהה תֶעְּב םֶכיִניִבּו הָוהְיןִיִּב דמע יִכנָא :שֶאָה ךותְמ
 רָקָּב םֶתיִלָעְדאלְו שָאָה יִנְפִמ םֶתאַרָי יִּכ הָוהְי רבְּדדתֶא םֶכָל
 6 'ףיתאצוה רשֶא ףיקלֶא הָוהְי יִכְִא :רַמאְל
 ז "לע םיִרַחֶא םיקלֶא ךל הָיִהְידאְל :םיִדְבַע תיבמ םירְצִמ ץֶראמ
 5 לעממ | םיִמְשְּב רשֶא הֶנומְּתדלֶפו לספ ָךל-הַשַעַתְאְל יֶנפ
 ' הוחתשת"אל :ץְרֶאְל תחתמ  םימּכ רשאו תחפמ ץֶרָאְּב רשאו
 תָבָא ןוע דקפ אָנק לֶא ףיהְלא הָוהְי יִכְנִא יִּכ םֶרְבעֶת אָלְו םָהְל
 וט םיפָלֶאל דָסָה הֶשָעְו :יִאְנשל םיעּברדלעו םישלשדלעו םנּבְ"לפ
 וג "םשדתַא אָשת אֶל :ותוצמ יִרמְשְלּו יִבָהאְל
 ומְשתַא אָשידרָשֶא תֶא הוהְי הק אל יִּכ אושל יָהְלֶאְדַהוהְ
 9 רשאפ ושדקל תָבַשַה םונתַא רומש :אָוְשל
 וא :ָּתְכאַלְמלָּכ תיִשָעְו דבעְת םימי תשש :ּףיקלֶא הָוהְי ו ךוצ

 גטשוסמוגמ = יאהנדמ קה1080!מגמ == יאברעמ

 םָרְצִמ ץֶרֶאַמ ףיִתאצִיִה ךָשַא ףיהלֶא הָוהְי יכלא | 6  םּוְצַמ ץֶרֶאַמ ףיתאצוק רֶשֶא יִהְלֶא הוי יִכַא = 6
 יָפלַע םיִָּחֶא םיִהלֶא 'ףָל הָיָהְו אָל :םיִדְבַע תִיִּבַמ ד :יִנָפְלע םיִרְחֶא םיִהלַא ל הָיָהְואל םיִדְבְע תב
 לפס ו םמשַב שא הָנּומְּמהלֶכו לס ְּלהֶשָעִת אָל | לעפמ 'םיטשּב שא הָנְִּּלּכ לֶספ תְל הָפעַתִדאל ז
 "אֶל ץֶרָאְל תחתמ ו םיפּב רֶשָאַו תחמס ץֶרָאְב רָשֶאְו = דאָל :ץֶרָאְל תַחְּס םּומּכ שאו תחהמ ץֶראְּב רשאופ

 לא יִהְלֶא הָוהְי יבא יכ סדבַעְת אַלְו סָהָל הֶוחְתְשִת = לא 'ףיִהלֶא הוהו יכל יב םְֶבַעִת אַלְו פָהָל הוָחִתְשִת
 םיִעְבְרלעַו םישלש-לעו םיִנְבלע תבאווע,דקפ אָנְק = םיִעּבְרלַעְו םישלָש-לעְו םיִנְּבִלע תובא ןוע דקפ אפק
 :וִתְצִמ יִרמְשְל ּובָהֶאְל סיִפְלַאַל סח הֶשְִ יִאְנְשְל = :ּמְּצַמ יִרָמְְלּו יִבהֶאְל סיִפְלִאל דַסַח השעו :יִאְנלֶל

 אָל יכ אשל ףיהלֶאהוהו םש"תַא אָשַת אָל 8  אָליִכ אָושל הלא ההידםש"תֶא אִָה אָל 0
 :אָושַל ומָשתַא אָשְודרָשָא תא הוהְי הקנו :אָוָשל ומָשתֶא אָשּורֶָשֶא תֶא הָוהְי הקנו

 ו ו רֶשֶאְכ ופּקָל תָּבַשַה םויתֶא רמָש 9 ְָוצ רֶשַאְכ ושדַקְל תֶבְשה םּותֶא רּומָש .
 לָמְכאַלְמלְכ תישעְו רבעה םיִמָנ תשש ףיִמלֶא הָוהְו = :ֶתְכאַלְמִדכ תיִשָעְו דעת םימי תשש :ףיהְלֶא הוה ו

 ,זיטד .י'ד .זיד ,איד ,הנ .גנ ,אנ .חמ ,המ ,במ ,טל .דל ,בל ,אל ,חי ןכ ,ןטק ףקז ּוניהְלֶא א"ס <. 5 1
 ,חנ ,הנ ,גנ .בנ ,אנ ,המ ,גמ ,במ ,אמ ,מ ,טל ,גל .טכ ,דכ ,זט ,די ,גי ,אי ,ט ופר ןכ +. 5  .ח"וד .ז"וד
 :חל ול :רל בל אל יגביבב .םי'חי ןכ .שגד הפ א"ס :טייד ,ח"יד ,ז"יד ,ז"טד ,ו"טד ,ו"ד ,ה"ד ,ג"ד ,א"ד

 :טכ ,גב ,בי אי .ט ןכ .יקו 'תכ דלָכְו א"סב :דלָבְו ריבס + 5 בל .דכ ,בי ןכ .אָהַה איס <. 5 .י'ד .זיד ,חמ
 ,גכ ,זט ,די ,גי ,אי ןכ ,הלע א"ס +. 9 | .יד 'כ תומש ןייע :ר"ת .ס"ת ,ע"ת ,י"ת ,ש"ח ,ביד ,בנ .חל ,בל ל

 :יק יִתוָצַמ ,'תכ ּותָוְצִמ א"ס + 10 | .'ה יכ תומש ןייע :ר"ת ,ס"ת ,ע"ת ,י"ת ,א"ת ,ג"ד ,במ ,אמ ,אל .טכ ,דכ

 ןכ ,יק ויָתוצְמ א"פבו :ר"ת .ס"ת ,ע"ת .י"ת ,א"ת ,ש"ה ,ו"טד ,א"ד הל הל בכרי וש ןכ .יקו 'תכ יִתוָצַמ א"סב

 .בל ןכ ,'קו יתכ ויָתוְצְמ תצקמב :מ ,דל .זי
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 והֶתַא הָפאָלְמִלַכ השַעְתדאְל הלא הָוהיִלותָּבַש יִעיִבְשה 'םויו 4
 לדג ּתִמהְּבדלְכ ףרמחו ךרושו ךתְמאולרדבעו ַּתְכודְרְְב

 דָבַעְדיִכ ּתְרַכְ 0 :וָמָּכ ךתְמאו רבע | חוני ןעמְל ףירעָשְּב רשא 15

 הקח דגּב .םשמ ףוקלַא הָוהָי אפי םילצמ ץֶראָּב תה
 :תָבַשה םויתֶא תושעל ּיָהְלָא הָוהְי ךוצ ןפדלע הָייטנ ערב

 הָוהָי ךוצ רָשֶאְּכ ךִּמאדתַאְו ףיִבָאדתֶא דָּבּכ 5
 -רָשֶא הָמְדֶאַה לע ךְל בטי ןעמלו ףימִנ ןכיראי ןץמל ףיהלא
 אֶל :חַצְרִּת אָל :ךל ןתנ ףיָהלֶא הוי

 דאל :בֶנְנִּת אָלְ :ףאנת 0
 תֶשֶא דָמְחַת אֶל :אָוְש דע ערב הנעת ו

 ותִמִאו ידְבעְו וחדש ףער תיכ הואתת אלו ער
 םיִרָבּדַהתַא :ךערל רָשֶא לֶכְו ורמחו ורוש
 לָּפְרַַהְו ןֶנעֶה שאָה ךוּפִמ רֶקְּב םֶכְלַהְקדלֶכלֶא הֶוהְי רֶּכּד הָלֶאָה
 :יִלֶא םֶנתִ םיִנָבִא תַחְל ינש-לע םֶבְּתְכִיו ףסי אָלְו לדג לוק
 ןיבְרְקִּתַו שָאְּב ךעפ רֶהָהְו ךשחה ךוָתִמ ילוקַהדתֶא םֶכעַמְשָכ יָיַו

 לניִהלֶא הָוהְי נארה ןֶה ורמאתו :םֶכיִנַקְזו םֶכיִמְבִש ישאר"לּכ ילא 4
 תהוצ]סמוגפ -- יאהנדמ 16015885 = יאברעמ

 -לָּכ הָשעְת אָל ףיּהלֶא הָוהיַל ו תָבַש יִעיִבְשה םּוְו = דלָּכ הָפַעְתִאל ףיִהְלֶא הָיְהִיִל תָבַש יִעְיִבָשַה ויו 8

 ּףרמִחו ףרושו ףתְמאורףבעו ּתבּודִחנְבו התא הָבאָלְמ = ףֶרַטָחְו רוש ףתמאוהףדְבעו ףתבו ּדְְבּוו הֶּתַא הָכאָלְמ

 דְבע חי ןעמל ףירעשּב רֶשא רג ףּהְסָהְּבהלְכְו  תְּבַע הי ןעסל ףיִרָעָשַּב רֶשֶא 'ָרְגו ףתְסֶהְּבדלֶכְ

 םִוְצַמ ץֶרָאְּב ו תָיַה דָבְעְהוּכ תְרכְו וְסְּכ הַתְסַאּו  םרְצַמ ץֶרָאּב תיִיה בע יִ ָתְרְַו :ּדוסּכ ַתָמֶאַו 4
 הוט ערזבּו הקזח דָיַּב םָשָמ ףיִהלַא הֶנהְי ףפיצה | הגט ערְזְכּו הק זַח ָיְּב םֶשָס ליֶתְלַא הָוהְי ףֶאְציו

 :תַּבָשַה םּויתֶא תושעל ףיִּהְלֶא הוה 'ףוצ ןכ-לע :תָּבשַה םוודתֶא תּושעְל ףיִמלָא הוה ּוַצ ןּפדלע

 ףיהְלַא הָוהְי ּוצ רַשֶאּכ ףמאהתֶאְו ךְבָאְדתֶא בכ 9 ּףיִהְלֶא הָוהְי ףיצ רָשֶאַּכ ףָּמִאדתֶאְו ףיִבָאדתֶא בכ 8

 -רַשֶא הָמְאָה לע ל בטיי ןעמלו ףיִמָי ןכירא\ ןעמ ל = "רַשַא הָמְדַאְה לע ףל בטי ןעמלו ףיִסי ןכירָאְ ןעמל
 אָל :ל ןתכ ףיִהְלַא הָוהְי וו אל :ּךְל ןתכ יִיָהְלַא הָוהָי 5

 אָלְו :חֶצְִּת ו אָלְו הָצְרַת
 אלו :ףֶאְכה 3 אָלְו גת
 -אַלְ :בָלְגִמ 44 דאַלְו בְֶגִת

 אלו :אָוְש דָע ערב הכנת 5 אלו :אָוָש דָע עְרֶב הנעת וז
 או ףעְר תא דַמְחִת אלו ףעְר תֶשֶא דָמָחַת

 ּורמָתַו ורושו ותַמָאּו ודבענ ּוהדַל ףער תיִּב הּואְתִת | ירמָחְו ורושו ותַמֶאְו ודבעו ּוהדש ףער תיּב הּואְתִת

 :ףעְרְל רֶשֶא לכו :ַעְרָל רשֶא לַכּ

 ,ש"ח .,רדינק י"כ 'ו ןכ ,האל א"ס + 19 = .ג"י יכ תומש ןויע :ס"ת ,ע"ת ,ש"ה ,רדיינק י"כ א"י ןכ ,האל א"ס < 8
 יח ןכ ,אל איס + 91 = .ג"* יכ תומש ןויע :רדיינק י'כ ויכ ,אי ןכ ,רקֶש א"ס +- 20 ,גיי יכ תומש ןווע :ס"ת ,ע"ת

 זיי יב תומש ןויע :ר"ת .ס"ת ,ע"ת .חנ גל ,בל בי ,אי ןכ .ורושו א"ס +. 91 ר"ת ,ם"ת ,ע"ת ,ש"ח ,רד"נק י"כ

 ו .תיִרָּבַה א"ס הילע רסמנ אל הרפמב <
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 הזה םוָה שָאָק ךופמ ּונָעְמְש ולקדתֶאְו ולְדְגדתֶאְו וְרבְּכדתֶא

 5 יּכ תּומָ הָמָל הפו יח ֶדָאְהא יהל רָּמדְויִכ ּוניִאְ
 לוקדתַא עמשל ּונְחַנִא| םיפסידםַא תאֶזַה הֶלדְגִה שָאָה ונלָפאַת

 7 "לכ תֶא עָמָשּו התא ברק יחיו ּונְמָּכ אה"מ רבְדִמ םיַח
 רָּבְדָי רֶשַא"לָכ תֶא ּונילֶא רָבדִּתִותְאְו ּוניִהְלֶא הָוהְי רָמאי רָשַא
 9 םֶכיִרְבד לוקדתא הַוהְי עמשיו :ּונישָעְו ונעמשו ףילא וניהְלֶא הוה

 םעָה ירד לוק"תא יתְעַמְש יל 'הָוהְי רמו ילא םָכְרבְּ
 9 'הָיָחְו ןתידימ :ורפד רשאהלפ ּוביטיה ךילא ּוְרְּבּד רַשֶא הזה
 םיִמָיה"לֶכ יִתוצַמְִלְכְתֶא רמשלו יתא הֶָאְרִיל - הֶז םֶבְבְל
 0 םָכְל ובוש םהְל רַמָא דל :םֶלְל םָהיִנְבלְו םֶהְל בטי ןעמל

 גג הְָצִמְַ"לּכ תא ףילא הָרְכְדְִו ידע רַמָע הפ הָּתַאְו :םכיִלָהֶאל
 ןתנ יקנָא רָשֶא ץֶרֶאְב ישָעְו םֶדִמלּת רַשֶא םיִטֶּפַשִמַהְו םיִקחַהְו
 39 םַכיַהְלַא הָוהְי הָוצ רָשֶאַּכ תושעל םִתְרַמשּו :הָּתְשרְל םֶהְל
 3 הָוהְי הָּנַצ רשַא ךרדהד לֶכְּב :לאָמְשו ןיִמָי ּורְסָת אל םֶכְתֶא

 םיִמָי םָהקראהְו םֶכָל במו חת ןעַמְל וכְלּמ םֶכְתֶא םֶקיִלַ
 ו רשֶא םיִסְפְשִמַהְו םיִקְחַה הָוצִמַה תאו :ןשְריִת רשא ץֶרָאְּ
 םיִרָבְע םָּתַא רָשֶא ץֶרֶאְּב תושעל םֶכְתֶא דמלְל םַכיַהְלַא הוהי הו
 ג דלָכְַתֶא רמשל יִטלֶא הָוחְידתֶא אָריִּת ןעמל גחְתֶשרל הָמש
 ףייח יִמָי לָּכ דְנְּבְְבו ךְנְבּו הָּתַא דוצמ יכנָא שא ויִתוצִמּו ויתפח
 ףל בַטיִירָשָא תושעל ּתְרמְשו לֶאְרשִי תְעמָשְו :דימָי זכרי --
 תַכָז ץֶרֶא ךְל ּףיִמבָא יהא הָוהְי רַכִד רָשַאּכ דֶאמ ןּוּברּת רָשֶאְ

 :שָבְו בלה
 ףיקלַא הָוחְו תֶא ְּבַהֶאְו :דָחֶא הָוהי יניִקלֶא הָוחְי לארשי עָמְש ם

 הָלֶאָה םיִרְבִדַה ּוִקְו ִִּדאָמְיִלְכְבּ ָשְפִנדלֶכְבּו ָךֶבָבְללֶכְּ

 שכ

= 

 ככ
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 טז 1--טננ 9 םירבד 10

 םכ תרפדו דונבְל םתְנשְו :דבְבְללע םויה ךוצְמ יִכְנא רֶשֶא
 םָהרשקו :ךִמוקְבו ָךְּבַכָשְבְו ךרדב ָּךְְּכָלְבּו ףֶתיִכַּכ ךתְבָשְב 5
 ףתיּב תיזומדלע םֶתְבְַכּו :ךיניע ןיב תפְטְמְק נו ךדודלע תואל 9
 "לֶא ףהְלֶא הו  ךאיבידיכ הָיָה :ףיִרְעְשְבּו גס

 ףל תַתְל בקעילו קחציל םָהְרְבאְל ףיתבאל עבשנ רֶשֶא ץֶרֶאָה
 רַשָא בּוטדלָכ םיִאְלִמ םיִתָכּ :ָתיִנְבִדאְל רשא תֶבטְו תל םיִרָע גג

 רש םיִתיִו םיִמָרְּכ ְבצָהדאְל רשָא םיִבּוצָה תרבו תאָלמדאְל
 רש הוהיחתא הכשתהןפ ךל רַמְשה תְעְבְשְו תלכו ּתָעָמְנְאְל 5
 אָריִּת ףיקלא הָוהְיתֶא ּוםיִדְבָע תיפמ םִיְרְצִמ ץרֶאמ ךָמיצוה 3
 םיִרְחַא םיקלא יִרָחִא ןוכלת אֶל ועְבָשַת ומשכו דָבַעַת ותאָו 4
 ףיִקְלֶא הָוהָי אוק .לא יִכ ּ:םֶכיִתּוְביִבְכ רֶשֶא םיִמעָה יהלָאְמ 5

 ינפ לעמ ףרימשהו ךְּב ףיֶקלַא הוהיהףא הרחיְ"ןפ ִּברקְּב
 רָשָאְּכ םֶכיהְלֶא הָוהְידתֶא ּוסְנְת אל :הָמְדֶאַה 5
 ויתדעו םֶכיְִלֶא הָוהְו תֶוצמתֶא ןורמשת רומש :הָפמּפ םֶתיִסִנ וז
 בטוו ןעמל הָוהי יניִעְּב בוטהו רעיה יִשָעו :ךוצ רשא ייקְחְו :5

 :ףיִתבָאְל הָוהְי עּבָשְנדרָשֶא הָבְטַה ץֶרָאָהְתֶא ּתֶשרֶיו ָתאַבּו ךל
 :הוהו רפד רשאפ ףינפמ ףיִבְוא"לָפתֶא ףֶדָהְל 9
 םיִמְּפְשמַהְו םיִקְחַהְו תדעָה הָמ רמאל רֶחְמ ךנב ָךלֶאְשְייִכ 9
 וניוָה םיִדְבַע ךנכל תרמו סכְתֶא ּוניָקְלַא הָוהְי הוצ רעָא ו

 הָיהְי ןֶתַ :הקוח דָיְב םִיְרְצִמִמ הָוהי ונָאיִצְו םִיְרְצִמִּב הַעְרפְל
 ותיִבדלֶכְבּו הֶעְרַפְּב םִירְצַמְּכ ! םיִעְרְו םיִלדָג םיִתְפְמּו תֶתּוא

 -תֶא ּונל תֶתְל ּונָתא איִבָה ןעמל םשמ איצוה ּונָתְואָו ּוניִנָעְל 3

 םיקְחַהלְּכדתֶא תושָעְל הוה ונוצָיו :וניתבאל עָּבָשנ רש ץֶרֶאָה +
 ונָתיִחְל םיִמָיהלָּכ ונָל בוטל וניקלַא הָוהְידתֶא הֶארְיְל הָלֶאָה

 הָוצִמהדַלְּכִתֶא תושעל רמשנדיכ ונלְדהַיְהְת הָקְדְצּו :הָוה םווהְּכ 5
 ֶּאיִבְי יכ :ונוצ רשאפ וניָהְלֶא הָוהָי ינפל תאוה
 לש ּהָּתְשרְל המשאב התַאְדְרֶשֶא ץֶרֶאְק-לֶא ףיקְלֶא הוה
 יוחהו יזרפהו יגענהו ירמָאקְו יטנרגהו יפחה ףינפמו םיכרדסיינ

7 

 ,עובר םיִּתְבּו תצקמב :במ ,זי ,זט ,בי ןכ ,םישרג םיִתָבּו א'ס +. 11 שיח ,בנ ,חל .בי ןכ ,אלמ ףיָדָי א"ס <. 8

 .וירחאלש קוספ ןייע :ם"ת ,ע"ת ,א"ת ,ש"ח ,אמ ואל די בי ,אי ןכ .ּףיָהְלֶא הוהי א"ס +9 יול הל ןכ

 יבי ,אי ןכו ,רובתב ףלֶהל א"ס הילע רסמנ אל הרסמב +.
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 אָלְו תיִרְּב םֶהָל תֶרַכְתִאְל םֶמִא םיִרָחִּת םֶרָחַה םֶתיִּכהְו ינפְל
 3 חקתדאל תב נבל ןֶתַתדאְל תב םָּב ןֶּתחְתִת אלו םָנְחִת
 + הָרְחְו םיִרְחֶא םיקלָא ודב ירְחֶאמ בתא ריסיייכ נב
 : םקיתְֶּבמ םֶהְל ושעְת הכסא יכ :רקמ ָךְדימְשהְו ככ הָוהְידְא
 ןופרשת םֶהיִליִקְפּו ןושדנֶּת םהְרשִאו ּורְבשִּת םֶתבָצִמּו וצִּת
 6 ףיִקלָא הָוהְי \דָחְּב ךִּכ ּךיָהלֶא הָוהיל הָתַא שודק םע יִכ :שֶאְב
 ז אל :הָמָדֶאַה ינפדלע רֶשֶא םיִמעָה לצמ הָלְנְס םעָל ול תל
 םָּתַאיִכ םֶקָב רקְבו םֶקְּב הָוהְי קשח םיִמעָהְ"לֶכִמ םְּבְרַמ
 ₪ הָעָבְשַהתֶא ורְמָשִמּו םֶכְתֶא הָוהְי תבָהְאְמ יִּכ :םיִמַעָקְדלּכִמ טעְמַה
 תיכמ ףדפיו הקְזח דָיְּב םֶכְתֶא הָוהְי איִצוה םֶכיִתְבִאְל שִּבְשִנ רָשַא
 9 אוה ףיָקְלֶא הוהוהיכ ּתְעדְיו :םִיְרְצְמְְדְלְמ הערפ דָיִמ םיִדָבָע
 ותוצמ יִרְמְשְלּויָבָהְאְל דקתהו תיִרְּבַה רמש ןֶמָאְגַה לאָה םיִקְלָאָה
 ופ לאְנְשְל רחאָי אל ּדיִבְאהְל נָפַלֶא ויִאְנַשְל םקשמּו :רוד ףַלֶאְל
 וג "תֶאְו םיִקָחַהדתֶאְו הָוצִמההתֶא ָּתְרמָשְו :ול-םלשי נפלא
 :םֶתושָעְל םויה ָךוצְמ יִכְִא רֶָשֶא םיִסֶּפְשִמַה
 ופ םֶתיִשעְו םֶּתְרַמְשּו הָלאַה םיִטֶפְשִמַה תֶא ןשְמְשִּת בקע הָיְָ
 עָבָשְנ רָשָא דָפַהַהתֶאְו תיִרְבַהתֶא ל ףיִהלֶא הָוהְי רמָשְו םֶתַא
 ג ףֶתְמְדאיִרֶפו ךנטְבהיִרְפ ךרבו ףּפְרהְו ךכרו דןכהאו :ףיִתְבִאל
 הָמְדִאַה לע ךנאצ תרתְשו ףיפְלֶא רגש רצו ךשריתו דד
 14 "אל םיִמַעָהְ"לֶּכִמ הָיהֶּת ךורָּב :ךל תַתְל ךיְתבַאל עּבשִנדרֶשֶא
 8 יִלָהילָּכ ּךְמִמ הָוהְי ריפהו :ךתמקבבו הָרְקִעַ רקָע ךמ החי

 שן כולה

 -לָכְּב םָנתְנּו דב םִמישי אל תְעדַי רַשֶא םיעְרְה םִיִרצִמ יוְדַמדלְכו

 6 אל דל ןמנ יָללֶא הנה רֶשֶא םיִמעקלָכ"תֶא תְלכאְּו יאש
 :ךְל אּוָה שקומהיִּפ םֶהיִהְלַאתֶא דבעת אָלְו םהילַע ךְניִע סות
 .בל .אל ,טכ .דכ ,גב ,טי ,חי ,זי ,זט ,גי ,אי חנומב ןכ + 5  .רית ,ץ"ת ,ש"ח , ול ןכ ,דַבָעְו א"ס +4 ה

 אלבו ףקמב -יִּכ א"ס :ח"וד .ז"יד .ז"טד ,י"ד ,ז"ד ,ו"ד ,ג'ד ,א'ד ,בג ,אנ ,טמ ,חמ ,במ ,אמ ,מ .טל ,חל .גל

 :שיח ג'ד ,א'ד ,חל .בל בי ,אי ןכ .םֶהיִרְשֶאְו א"פ + 5 .ט"יד ,ה"ד ,הנ ,גנ ,המ ,גמ ,הל בכ .די ןב .הניגנ

 יתכ ותְוצִמ = 5 .יב ד" ןמקל ןויע :ס"ת .ע"ת ,י"ת ,ש"ח ,רדינק י"כ יד ,ט ןכ בו אס +. 6 .יג ביי ןמקל ןויע
 א'ס + 0 = .םית עת ,י"ת .א'ת .שיח ,גיד ,חל ,ול ,בל .טכ ,בי ,אי ןכ .'קו 'תכ ויִתּוָצְמ א"פב :'ק ויתְוָצמ

 .ש"ח ,אמ ,אל ,נכ ,בי ,אי ןכ .התֶא א"ס + 11  ,ם"ת ,ץ"ת ,י"ת ,א"ת הל ,דל .טכ .בי ,אי ,ט ןכ .אלו

 ןכ .הניגנ אלבו ףקמ -תֶא א"ס +. 19  .יד קוספ א"נ ןמיס דע ד"י קוספ ט"מ ןמיפ היעשיב ןויצ רמאתו הרטפה +. 9

 ןכ .חנומ אחפט םֶתיִשְעְו םּהְרַמְשּו א"ס +. 2 ,ו"טד ,ויד ,במ ,אמ ,מ ,חל .ול .בל ,דכ .טי ,זט .בי מ

 ,הגומב ןכ + 8 | ית ,ש"ח ,בי ,אי ןכ ,ףָשריּת א"ס < 38  .ייד ,זיד ,הנ ,גנ ,אנ ,חמ ,מ ,טל ,טי ,זט ,אי

 א'ד הנ ,גנ בג ,אנ .טמ ,חמ המ ,גמ ,טל ,דל ,גל ,אל ,טכ .דכ ןכ ,הנוגנ אלבו ףקמב "רגש א"ס
 .יט ח"כ ןמקל ןייע :חנ ,חל .בל ,טי .חי ,בי ,אי ןכ .הָוְרַמ א'ס +. 15 .ףקמב יל הילע רסמנ דל הרסטבו



 רק1ז 11-- 111 8 םירבד 9

 ינממ הָלֶאְה םייגה םיִּפר ְבְבְלִּב רמאת יִּכ | 1
 -רֶשֶא תֶא רפזה רֶכָז םֶהַמ אָריִת אל :םֶשיִרוהְל לכוא הָכיִא 8

 דרָשֶא תלדגה תפמה :םירְצמִדלָכְלּו הָעְרפְל ףיקלֶא הָוהְי הָשָע 9
 רשא הָיטְנִה ערוהו הקזחה דָיַהְו םיִתּפְפַהְו תֶתאָהְו ףינע אר
 -רֶשֶא םיִמעָהְדלֶָכְל יָהלֶא הָוהְי הָשעיּכ ךיִהלֶא הוה ךאַצוה

 -דע םָּב ּףךיֶהלֶא הוהי חלשי הָעְרַצַהדתֶא םנְו :םֶהיִנְפִמ אָרָי התא 0

 הָוהְיְיִּכ םקינפמ ץֶרעַת אל ויִנְּפִמ םיִרְתְסִנַהְו םיִרָאְשְנה דב ג
 םיוגההתֶא ךיָהלֶא הָוהְי לשְנְו אָרונְו לדג לא ּךּבְרְקַּב ךיָהלֶא פג

 ףילע הבְרְִִפ רקמ םֶתלַּכ לכות אל עמ טעְמ ףינְפִמ לֶאָה

 םִיִמָשה תַחָּתִמ םֶמשתֶא דכאהו ךריפ םהיכְלמ ןַתְנו :םֶדְמְשִה
 ןופרשפ םהיַהְלֶא יליִסּפ :םֶתא ָּךְדמְשה דע ינְּפְּב שיא בָציַתַיאְל 5

 וב שקופ ןפ ךל םחקלו םֶהיִלע בָהְה ףסַפ 'דמָחְתִאְל שאב
 ךַתיִּכלֶא הָבַעוִת איִבָתְדאָלְו :אּוה ףיקלַא הָוהְי תבעוִת יכ א

 םרחדיּ :ּובָעְתֶת | בעתו צפש ! ץמש ּוהָמְּכ םרָח תִיָה
 :אוה

 ייפ ןץמל תושעל ןורמשת םויה ךוצִמ יכְנָא רֶשא הָוצִמַהְילָּכ ח
 :םֶכיִתְבִאְל הָוהְי עבֶשנדרָשֶא ץֶרֶאָהתֶא םתְשריְו םֶתאְבּו םֶתיִבְּו

 םיִעְּכרֶא הָו ךיָקלַא הָוהְי ךכילוה רש ךרדה"לָּכדתֶא ָּתְרַכְ ג
 ּףבְבְלּב רֶשָאתֶא תעדל ִּתְסנְל תש ןעמל רֶבְדְמּב הָנֶש

 םֶהְלַהְ"לַע אל יִּכ יעיִדוה ןעמל ףיתבַא ןעְרָי אלו ּתעְדְיאָל
 ףתְלמש :םֶדָאְה הָיחְי הוהידיפ אצומדלָכְדלע יק םֶרָאָה הָיִחְי ודבל 4
 ָתְעדְיו :הָנָש םיעְּבְרַא הֶז הָקְצְב אל ףְלנרו ךיִלָעמ הָתְלָב אֶל 5

 :ךְרפִמ ףיהְלֶא הָוהְו וְּכתֶא שיא רפוו רשאפ יּכ ךְבְבְקםִ

 תמחתו תנע םִיָמ ילחנ ץֶרִא היט אלא ָךְציִִמ ךיִהלֶא הוה
 -ץרָא ןומרו הָנִאְתּו ןפנו הרעשו הָטח ץֶרָא ּ:רֶהְּבּו הָעְקְּבִּב םיִאְצָי 8

 < וז ד \ז

 ,ש"ח ןכ ,'קו יתכ הָלֶאָה א"סב :הָלֶאְה ריבס +.  ,ס"ת ,ע"ת ,י"ת ,א"ת ,ש"ח חל ..בל,(גב ןכ .תתאָה א"ס +. 5%

 5 .רב .טי חי .זט ןכ .הניגנ אלבו ףקמ -ןָּפ א"ס + 55 | ,ר"ת ,ס"ת ,ע"ת .רדיינק י"כ יו ןכ ,ּףיִדָיְּב א"ס + 4

 ,בנ אמ .חל ,ול בל .בי ,אי ןב .יקו 'תכ ויְתוָצְמ א"פב :'ק ויָתּוָצְמ ,'תכ %תֶוְצִמ < 2 חד | אד אמ ול ,אל

 .ר"ת .ם"ת ,ץ"ת ,י"ת ,א"ת ,ש"ח



 218 בקע שנזז 9--1% 5

 9 דאל םֶחְל הָּבִרלַכאִּת תנְּכְסִמְב אֶל רֶשֶא ץֶרֶא :שָבדו ןָמְש תי

 :תֶשְחְנ בצת יִרְרַהְמּו לורכ כא רשא ץרא הַּב לַפ רח
 0 רַשֶא הָבטה ץֶרֶאָהדלַע ףיָקלֶא הָוהְידתֶא ּתְכרְבו ָּתְשְבשו ָתְלַכִא
 וג רָמְש יִתְלַבְל יהא הָוהְיתֶא 7 ל רַמְשַה :דלחְנ
 19 לכ :םויה ךוצמ יִכנִא רָשַא ויִתְקְחְו ויִספֶשִמו ריִתוצַמ
 13 ףסכו ןיּבְרִי לנאצו דְרְהְבו ָּתְבְט שו הָנְבִת םיכט םיִתְבּו תְְבְשו
 14 הָוהידתֶא ּתְחַכָשְו דבָבְל םֶרָו :הָּבְר בְל-רָשֶא לכ כודְלְדהַּבר בָהָז
 5 | רָבְדְמְּב דכילומה : םיִדָבַע תיּפִמ םִיְרַצִמ ץֶרֶאמ ךאיצומה ד ףיאלא
 צל איִצומַה םימדזיא רַשֶא - ברקעו ףרש שָחְנ ארוגהו לדגה
 16 ךיתבצ ןועדיחאל רשֶא רָּבְדַמּב |ַמ ד דלה :שימלחה רוצמ םִיִמ
 וז יחכ ךבְבְלִּב תְרַמְאְו :ךְתיִרַחְאּכ ד דבטיהל ךתְשנ ןע עמְלוד ףתוע ןעמל
 18 אוה יִּכ אלא הָוהְידתֶא ָּתְרַכְוו :הָזה ליחַהדתַא יל השע יִדָי םַצְעְ
 עּבֶשְנהרֶָשַא ּתיִרְּבדתֶא םיִקָה ןעמל לוק תא שעל כ ךל ןתנה

 :הָוה םויּכ ףיִתבַאל
 ו םיקלֶא לרָחֶא ּתְכַלהְו ףיקלַא הָוחְורתֶא חּכשת חָכשדמַא הָיַהְ
 דֶבָא יכ םויה םֶכָב יִתְדַעַה םֶהְל תיוְסִתשהו םֶּתְרְבַעַו םיִרָחא
 9 אל בקע ןוְרְבאּת ןִּכ םכיִנָפמ דיִבְאְמ הוהי רשא םּכ :ןודבאת

 :םֶכיהְלֶא הָוהְי ליב ןיעְמְשת
 ט םיִלדנ םָיוג תֶשָרְל אבל ןדְרִיהדתֶא םויה רבע הָּתַא לאְרַשִי עַמש ₪

 2 נב םֶרָו לודָניםע ּםִיִמְשִּב תְרְצְבּו תל םיִרע ָךְמִמ םיִמָצָעַ
 :קנע יג ינפל בצְיתי ימ ָתעמש הָתַאְו תַעדָי התא רשא םיִקְנ
 אּוה הָקְכֶא שא ףינפק רבעקדאוה ףיקלַא הָוהְי כ םויה עַד
 רָשֶאַּכ רהמ םּתדבַאְהְו םָּתְשריִהְו דִינָפְל םַעיִנְכָי אּוקְו םֶדיִמשי
 | םתא יקלֶא 'הָוהְי ףדָהּב ְּבָבְּ רמאת"לא :דָל הָוהָי רב
 תאזה ץֶרֶאְהְדתֶא תֶשָרְל הוה ינאיִבָה יִתְקְדְַּ רמאל לנפל

 ףתקדצב אק ּוינפִמ םָשיִרוְמ הָוהְי חלה םווגה תַעָשְרְב
 םיוגה תַעָשַרְּכ יִּפ םָצְראתֶא תֶשְרְל אָכ התא ְבְבְל רָשיִב
 רָּכְּדִהתַא םיִקָק ןעמְלו ףיְנִּפִמ םָשיִרומ יִהְלֶא הָוהְי הָלאָה

2 

₪ 

)-2 

 חנ .טמ .במ אמ הל .רל ,דכ בכ .םי זי זמ גי בי ,ט ןכ .הניגנ אלבו פקמב -רָשֶא א"ס <

 מ. תל .הל:הל בל בל ,אל הב :בפי וחם רינו קספו חנומ ןכ + + 4 = יד היד .גיד ,איד

 וטל טב .טי ,חי ןכ .אכרמ | םֶתא א"פ :ט"יד ,ח"יד ,ז"יד ,ז"טד ,ייד ,זיד ,איד ,ע ,בס ,בנ ,טמ ,במ ,אמ

 .בל .דכ ,בי ןכו .ופר יִנָפְלַמ יללהב ,הגוטב השוגד דמלה ןכ + + ויד .ג'ד הנ ,גנ אנ .המ
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 א 9 םירבד ו 24

 יִכ עדו :בקעילו קָחְצַיְל םהְרְבאְל יִתבָאְל הָוהְי עַּבְשִנ רש 6
 תאוה הבוטה ץֶרָאְהתֶא ףְל ןפנ ףיִקְלֶא הָוהְי ףתקְדצְכ אל

 -רַשַא תא חּכָשתִרלא רכז :הָּתִא ףךעדהשק"םע יִּכ ּהָּתְשְרְל ז

 ץראמ  תאצְיְירֶשא םייקְדמְל רכְדִּמּכ הלא הֶוהְיתֶא ּּפצַקַה
 :הוהיהםע םֶתיִיָה םיִרָממ הָּזַה םוקָּמַהְדדע םֶכָאְבִדע םִיַרְצִמ

 :םֶכְתֶא דיִמָשהְל םֶכְּב הָוהְי ףנאתיו הָוהְידתֶא םֶּתְפצַקַה בֶרְחְבּו 5
 תרְכְ"רשא תיִרְבַה תחול םיִנָבִאַה תַחּול תהכְל הָרָבֶה יִתְלַעַב 9

 אל םֶחְל הֶלְיַל םיִעָּבְראְו םוי םיִעְּבְרַא רַהְּב בַשָאְו םֶכְמִע הוה

 םינְבְאַה תָּול לנָש"תַא יִלֶא הָוהְ ןפיו ּיתיִתָש אל םִִמו יִתְלכא וס
 הּוהְי רֶּבּד רָשֶא םיִרָבְּדַהדלֶכָּכ םֶהילַעְו םיִקְלֶא עָּבְצֶאְּב םיִבַתּכ

 םוי םיעפרא ץקמ יהיו :להקה םּב שָאָה ךיִּתִמ רָחְּב םֶכָמַע 1
 תוחְל םיִנְבַאְה תֶחְל יִנשדתֶא ילֶא היה ןמָנ הֶלָי ל םיִעָבְַאְ

 רשא ךִמַע תחש יִּכ המ רהמ דָר םּוק ילא דה רמאיו :תיִרְבַה 9
 םֶהְל ושע םתיוצ רַשֶא 'ךְרּדהְמ רקמ ורס םִיָרְצִמִמ תאצוה

 -םע הָנהְו הזה םַעָהְדתֶא יִתיִאְר רמאל יִלֶא הָוהְי רמאיו :הכפמ 8
 תחֶּתִמ םֶמְשתֶא הָחְמָאְו םדיִמְשַאְו לעממ ףרה :אוה ףרעדהשק 4
 רָהָהְ"ְומ דא פאו :וגפמ ברו םּוצעחיונל תא השלאו םימשה 5

 הָגהְו ארו :יִדָי יהש לַע תירְבַה תהול ינשו שאב רעפ רֶהָהְו
 רַהמ םֶתְרַפ הכפמ לָגָע םֶכְל םֶתיִשַע םֶכיִהְלֶא הוהיל םֶתאָטַח

 םכלשאו תחלה ינשְּב שפתאְו :םֶכְתֶא הָוהי הּוצְדרֶשַא ךְרדהדןמ גז
 הָגִשאַרַּכ הזה ינפל לָּפִנְתֶאְו :םכיניעל םרָּבשאו ירי יִתש ל 18

 יתיִתְש אֶל םִימּ תל אָל חל הָליל םיפכראו םוי םיִעְּבְרַא

 ו םֶכילע ה הָוהְי ףצק רַטֶא המחהו ףאה ינפמ יתר כ
 הוה ףנאָתה ןרהְאְבְו :אוהה םעפ םָ ילא הוה עמשיו םֶכְתֶא 0
 -תֶאְו :אוקה תֶעְּב ןרהא דעְב"סנ לַלַּפְתֶאְו וךימשהל דֶאְמ ₪

 שָאְּב \ יתא ףֶרֶשֶאְו יתחקל לָנעֶהְתֶא םֶתישעדרָשֶא םָפְתאַטַח
 ורֶפעתֶא ךלֶשַאְו רפִעְל קָּדְְרֶשֶא דע בטיח ןוחֶמ ותא תכָאְ
 הנאה תֶרָבקְבּו הפו הָרעְבְכְ :רקַהְדִמ דריה לחנהדלא
 הָשָעֶאְו הגומב +. 4 ,ס'ת ,ע"ת .ש"ח ,רדיינק ייכ 'א ןכ ,םֶתאָצָי א"ס +. ד ,בכ ,זי ןכ ,הנטק אשילת 'ִּב א"ס <6

 ,גיד ,גמ ,בכ ,חי ,זי ,זט ןכ ,ןטק ףקז ןרֶהַאְבּו א" ד. ול 5 ןכ .איָהַה א"ס <. 39  .דבל אושב ןיעה

 הכ ,זט ןכ ,איִהַה א"ס < 50 יבל בכ טי ,בי אי ןכ ןטק ףקז תנומ ןרהֶאְבּו א"פבו :ח"וד ,ז"יד .ז"טד

 .במ דל .בכ ןכ .ףקמ אלבו חנומ ָשָא אס <. .טייד ,בל
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 9 עָגְרַּב שָדְכִמ םֶּכְתֶא הָוהְי חלָשְבּו :הָוהידתֶא םֶתיִיָה םיפצקמ
 יִפתַא ורמת םֶכְל יִּתְתָנ רָשֶא ץֶרָאְקתֶא ּושְרו ולע רמאל
  םיִרָמַמ :ולק קַּב םֶּתְעַמְש אלו ול םֶּתְמאַה "אל םֶכיִהְלֶא הוה
 5 תֶא הוה ינ פל לָפְנְתְאְו :םכְתֶא יתְעַד םימ הָוהְידְע םֶתיִיָה
 רמָאהיִּכ יתְלַפנְתַה רשא הָליִלַ םיִעָּבְרַאהתֶאְו םויה םיִעָּבְרַא
 6 "לַא הוה יִנדֶא רמאו הוהידלא לֶלָּפַתֶאְ :םֶכְתֶא דימְשַחְל הוה
 םִירצִמִמ תאצוה"רֶשֶא ד לד ָתיִדַּפ רָשֶא ףתְלחְנו מ תַחְשִּת
 יז ןפתהלא בקעילו קחצִיל םָהְרְבִאְל ףידְבעְל רכז :הקזח דב
 58 ץראק ורמאידפ גואטה עָשְרְ"לאְו הנה םַעָה ישקדלא
 -רֶשֶאץֶרָאָהְדלֶא םָאיִבהְל הָוהָי תֶלַכי יִלְכַמ םֶשִמ ּונְתאְצוִה רשֶא
 9 ּךמע םהו :רָּבְדִמִּב םֶתמ מהְל םָאיִצוְה םֶתוא ותָאְנִשִמּו 5 רָּבּד
 :הָיוטנה ערבי לה ָּחְכַּב תאצוה רָשֶא ףתלסו
 י םינשאָרְּכ םינבא תחולדינש ףלדלספ ילא הָוהְי רמָא אודה תַעְּב 5

 "תֶא תלה" לע בכִאְו :ץע ןורא דל תישעו הָרְהָה ילא הלעו
 םֶּפמשו ּתרַּבַש רַשֶא םיִנשאַרַה תֶהְלַה"לַע ויָה רשָא םיִרָבִּדַה
 ? םיִנשאָרָּכ םיִנָבַא תהלחינש לָקְפֶאְו םיטש יצַע ןורָא שעָאָו :ןוְרָאּב
 + ןושארה בָּתְכַמּכ תחָלַהלַע בּתֶכיִו :יִדָיְב תלה ינשּו הְָרָהָה לַעֶאְ
 שָאָה דךופמ רֶהְּב םכילֶא הוה רְּכּד רָשֶא םיִרָבְּדַה תֶרַשַע תא
 -תֶא םשֶּפְו רהָהְִמ 'דרָאָו ןַפִאְ :יִלֶא הָיהְי םֶנתִו להקה םְִּ
 6 - שי ינבו :הוהי ינוצ רשָאַּכ םש ויהיו יתישע רַשַא ןוְרֶאּב =
 ןָהָּכְיו םָש רבפיו ןרָהַא תמ םש הָרסומ ןקעיהינְּב תַרָאְּבִמ ּועְסֶנ
 7 וא הָתְּבִטָי הָדָגְדְגההְִמּו הָדְגְדְגַה ועָסְנ םשמ ויּתְחַת נב רֶועלַא
 -תֶא תאשְל יולה טָבְשדתֶא הוה לידבה אוהה תַעָּב :םימדילחנ
 דע ומָשַּב ּךֶרָבְלּו לתְרָשְל הָוהָי ינפל 'דמעל הָוהַידתיִרְּב ןורא
 9 אּוה הָוהְי ויַחֶאדםִע הלחנ קלה יולל היהדאל ןב"לע :הָּוה םויה
 ימ בנו אל הרסמבו :אמ ,חי ,ט הרפמב ןכ < 5  ,חנ ,בל .טי ןכ .חנומו - םֶּתְכַמָאָהְדאלו א"ס + 5

 ,חנ .הנ .גנ ,בנ .אנ .טמ ,חמ ,המ ,גמ ,מ .טל .דל .גל/.טכ ,דכ .רי ,גי חנומו ירוצ ןכ +. 5  .הנטק אנינת

 ,איד .במ .אמ ,חל ,ול ,בל ,בכ ,טי ,חי ,זי .זט ,בי א י ןכ .הנוגנ אלבו ףקמ -תֶא א"ס | :ו"טד ,ויד ,היד

 ,איִהַה א"ס = 4" .איד ,בנ ול .דל .אל .חי אי ןכ .הלָא איס +. | .טייד ,ח"יד ,ז"יד .זיטד ,ויד ,זיד ,גיד

 :ח"וד .ז"וד .זיטד ,ייד .זיד ,ג'ד ,חנ .בנ .טמ ,חל ,גל .בל ,אל .טכ ,טי ,חי ,די ןגונמ ןכ +. ? .גיד ,דכ ןב

 םיִרָבִּדַהדִתֶא א"סבו :ט"יד ,ו"ד ,א'ד ,הנ ,ננ ,אנ ,המ ,המ ,מ .טל ,דכ ,אי ןכ .ןטק ףקז אמדק םירבדההתֶא א"פ

 .אמ .בכ ןכ ,דבל עובר םיִרָבּדַהדתֶא תצקמב :איד ,גמ ,במ ול ,דל .זי ,זט ,גי ,בי ,ט ןכ ,דבל ןטק ףקז

 חגומב ןכו ,א"ס הילע רסטנ גכ הרסמב = 5 | ."י יטו יד יה ליעל ןויע :ש"ח ,רדינק ייכ יה ןכ ,םֶבְמַע א"ס + +

 ,עובר ןּבדלע אים + 9  .ג"ד ,בל .זט ןכ ,איָהַה א"ס 8 ,גכ ,זי ןכ .אלזאו אמדק איהה תַעַּב א"ס <. 5 .,חנ

 .חנ .בס :אמ ול .דכ ,בכ טי .זט ואי ,ט ןכ

18* 
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 םיִמָיַּכ רָהְב יִּתְדְמע יִכנָאְו :ול ףיָהְלֶא הָוהְי רכד רָשֶאָּפ ותָלָחִנ 0
 םג ולא הָוהְי עמשיו הֶליְל םיִעָבְרַאְו םוי םיִעָּבְרַא םיִנשאָרֶה

 ךל םּוק יא הָוהְי מא :ְּתיִחָשַה הֶוהְי הָבֶאדאְל אוהה םַעָּפְּב ג
 םֶתְבְָאל יִתְעּבְשנרֶשַא ץֶרְאהדתֶאלַשְרִיִו ואביו םעה ינפל עָפמל
 :םהל תתְל

 -תֶא הָאְריְל"םִא יִּכ ךמַעַמ לָאש יָהלֶא הָוהְי המ לֶאְרֶשי הָתַעְו 8
 הָוהְידתֶא דבעלְו ותא הָבָהְאְלו ויכרדדלכּב תָכַלְ ףיקלא הֶוהי

 "תֶאְו הָוהְי תֶוַצמדתֶא רמשל :דשפנדלֶכְבּ ףבבל" לָכְב יטלֶא 3
 הלא הוהיל ןה +:ךל בוטל םויה וצמ יכלא רשא ויִתְלִח 4
 קש ףיתבַאּכ קָב :הָבְדרשַאלֶכו ץראה םיִמָשה יִמשּו םיִמְשַה 5

 םיִמַעָהלָּכַמ םֶכְּב םָהיִרחֶא םַעְרזְּב רַחְבִיַו םֶתוא הָבָהְאְל הָוהְי
 :דוע ושקת אק םֶכּפְרְעְו םֶכְבְבְל תַלְרְע תֶא םתְלִמו :הזח םּכ 6
 לדה לֶאָה םיִנדאָה ינדאו םיהלֶאָה יהלֶא אוה םֶפיהְלֶא הוה יב וז
 טפשמ השע :דחש חי אלו םיִנָפ אָשידאל רָשַא ארונהְו רבגה 8

 רגההתֶא סמבה :הָלְמשו חל ול תַחְל רג באו הָנְמְלַאְוםתָי
 ותא אְָריִת ףיָקלָא הָוהְיתֶא :םיִרצמ ץֶרָאְּב םֶתיִַָה .םיִרְיִּכ יט
 ףיהלָא אּוָהְו ִּּתְלהְת אוק :עבָשּת ומשכו קָּבִלַת יִבּו דבַעַת גג

 ּואְר רשָא הָלִאָק תאְרוִנהתֶאְו תלדְנההתֶא ךִּתִא הֶָשַעדרֶשֶא
 הָוהְי ףמָש הָּפַעְו הָמָירִצִמ ףיִתְבִא ּודְרִי שפ) םיִעְבְשְּב :ְיניַע

 ּתְרַמָשְו הלא הָוהְי תֶא ּתְבַהָאְ :ברֶל םימשה יִבְכוכַּכ ךיָהלֶא אי
 םִיַה םֶתְעַדִיִו :םי מהלב ויָתְוצִמּו ויִטְפשִמו ויָתְקָחְו ותרמְשמ ל

 הָוהְי רָסּומתֶא וא"אל רַשַאְו ועדידאל רַשֶא םָכיִנָּבִתֶא אֶל | כ
 ויָתתְאהתֶאְו :היוטנה ער הָקָזִחַה ודי תֶא ולדְנתֶא םכיַהְלַא ּ

 םיִרְצִמִדלמ הערפל םירצמ ּךותְּב הָשָע רָשַא וישַעְמדתֶאְ
 רֶשֶא ּּבָכְרְלּו ויפוסל םִיִרְצְמ ליַחְל השע רַשַאְו :וצְראדלָכְל 4

 הָהְ םֶדכאַו םכיִָהֶא םפְְרְּב םַמיִנְפִלַע ףוס"סי יִמתַא ףיצה
 ןכ .ץמק עמל איס +. 11 = ר"ת ,ס"ת עת ,שיח ,חל .אל ןכ ,דאלָו איס <. 9 = .גיד ,דכ ןכ ,איִהַה א"ס < וס
 .ג'ד בג .חל .בל .אל ,גכ ,טי .זט בי ,אי ןכ שרי איס +1 ויטד ,איד ,מ אל ,נכ .טי ,חי ני .ט
 ,ותאָו איפ + ₪ ויד ,גיד ,חנ ,אמ ,מ ,ול ,גל .בל .דכ ,טי ,חי ,בי ,אי ,ט ןכו ,עיבר רמשל הגומב + 8
 ,גי ,בי ןכ ,חתפ קב איס +. ,ג"י ו ליעל ןויע :רית ,סית ,ע"ת ,א'ת .שיח .בל ,אל .טכ ,נכ ,בי .אי ןכ
 רשֶא איסבו :ה"יד .זייד .זיטד היד ול ,טי .בי ,אי ןכ .אגרד כא אפ ז. 4 = .ויד ,ביד ,אמ .בל ,טי .זי
 ,חנ .בנ אמ חל ,בל ,אל .טכ ,דכ ,חי ,זט ,בי ,אי ןכ ,דתֶאְו א'ס < 5 4%" = .חנ .במ .אל ןכ .חנומ
 .אמ,בל,אל,ל דכ .גכ .טי ,הי ,זט ,בי ןכו ,סֶהוְרֶהַא אימפסאו ,לבבב ןב +. + .ר"ת ,ס"ת ,ע"ת ,י"ת ,ש"ח ,ג'ד .ביד
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 5 םוקְמַהְ"דְע םכָאְבְ"דע רכְדִמּב םכְל הָשָע רֶשֶאְו :הָוה םיה דע
 6 רש ןבּואְרְְּב באיִלֶא יב םֶריִבָאלְ ופדל הֶשע רֶשֶאְו :הֶזה
 תַאְו םֶהיִלָקֶאתֶאְו ֶהיְִבתֶאְו םעְלְבִתַו היפדתֶא ץֶרֶאָה הָתְצָּ
 ז תארה םֶכיִנִע יִּכ :לֶאְר שחל םֶרָקְּב .םהילְְרְּב רַשֶא םּוקיהה -ב
 ₪ הוצמַהְלָּכדתֶא םֶתְרמשו :הֶשָע רשא לדה הָוהְי הָשָעְמילְּכ תא
 ץֶרָאָהְתֶא םֶּתְשַרִיְו םֶתאְבּו וזַַ ןעמל םּה ָךּוצְמ יִכְנָא רָשֶא
 9 הלע 'םיִמָי ּוכיִרָאְּת ןמלו :הָּתְשרְל הָמַָש םיִרְבַע םֶתַא רָשֶא
 תַכָז ץֶרא םערולו סל תתְל םכיִתבָאְל הָיהְי עַּבְשְנ רָשֶא הָמְדַאָה

 גט הָמָשדאָב הָתַא רֶשָא ץראָה יִּכ :שבדו בֶלָח ט
 ערְוִּת רֶשֶא םשָמ םֶתאָצָי רָשַא אוה םירָצמ ץֶרָאְכ אל ּהָּתְשְרְל
 םיִרְבְע םֶּתַא רֶשָא ץֶרָאָקְו :קריה ןּכ ּךְלְנְרֶב תיִקשהְו ףשרזהתַא
 :םידהַתְשַּת םִיִמשה רטמל תֶעָקְבּו םיִרָק ץֶרֶא הָּתַשרְל הָמְש

 הָכ הלא הוה ינע דיִמָת התא שה ֶמלֶא הָוה"רשא ץדא
 3 "םִא הָיָהְ :הָנָש תיִרָחִא דַעְו הָגָשַה תישרמ
 הָבָהֶאְל םוַה םֶכְתֶא הוצִמ יכנָא רשא יתוצמדלַא לעָמשת עַמְש
 4 יִתַתְנְו :םֶכְשפְנזלְכְבּו םֶכְבַבְל לָבְב וְבָעְלּו םֶכיהְלֶא הָוהְידתֶא
 :ּףְרָהְצַיְו ךשריִתו דד ָּתְפַסִאְ שוקלמו הָרוי ְעְּב םֶכְצְראדרַמִמ
 5 -ןפ םכְל ורמשה יִתְעַבְשְו תלכָא דִמַהְבְל ָּךרְרָשְּב בשע יֶּתְחָנו

 םָיְַּתְשהְו םיִרחֶא םיקלא תבעו מרו םֶכְבכְל הפ
 וז רָּפִמ הָיְהְיאלו םימשההתַא רַצָעְו םַכִּב ההיא הבָחְו יםָקְל
 הָבְטה ץֶרָאְה לעמ הרהמ םתְדְבִאו הליביחתא ןּתַת אל הָמדְֶָ
 ₪ "לעו םכבבְלדלע הָלֶא יִרְבִדתֶא םָתְמש ווסכל ןתנ הָוהְי שא
 :םכיניע ןיב תפטוסל ּויַהְו םכְְיילַל תואל םַתא םּתְרשְקּו םֶכְשְפִנ
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 1 זיפ

 דּתַכְלְבּו ףתיְִּכ ּדְתְבשּב םֶכ רפדל םֶכיִנְבתֶא םֶתא םקְדמְלְ
 גט :ףירעשבו תב תווזמדלע םֶּתְבַתְכו :ףמּוקְו ּבְכָשְכְו ךרלכ

 כ -

 9 הוהי עפשנ רַשִא המדאַה לע םֶכיִנְב ימיו םֶכיִמָי ּוָפרָי ןעמל
 :ץרֶאְהְדלע םִימָשַה יִמיּכ םֶהְל תתְל מכ

 ₪ יִכְנִא רשא תאוה הָוצִמַהלָּכתֶא ָא ןּורמָשּת רמָשדמא כ

 :'ק תישאָרמ א"ס ז. 15 | .ה"יד ,ז"יד "טד .בל .אל .טכ .טי חי זט אי .ט ןכ םישרג יִניע א"ם + ופ
 ָז :

 .שיח .אמ חל .בל ,אל .טי :חי ןכ .הַָשַה איס + 5 ש"ח ,חל .ול ,דל בי ןכ ,יקו יתכ תיִשאָרַט איסב

 .הנ .ננ .אנ ,המ ,טל ןכ .יתבל ן* הילע רסמסנ א"סב < 4
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 -לָכְּב תָכְלְל םֶכיִהְלֶא "הָוהְידתֶא 'הַבָהַאְל הָתשְעל םֶכְתֶא הָוצִמ
 םכינפלמ הָלֶאַה םיוגְַדלָּכתֶא הָוהְי שירה :וב"הַהְבְדְלְ ויכְרד 9
 ףךרדת רשא .םיקמַהלָּכ :םֶכִמ םיִמָצַעְו םיִלדג םיג םֶתְשרִיו +

 "רח לקה ןטבלהו רָכְדִמדְמ הַָהְ םכל ית םקלנרחףכ
 םֶכיִנְּפְּכ שיִא ביתא :םֶכְלְבִג הָיִהָי ןורָחֶאָה םיה דעו תָרָפ 5

 רַשֶא ץרָאְה"לָכ ינפ"לע םֶכיִהְלִא הָוהְי תי םֶכְאְרומּו םֶכִּדִחּ
 ישרפ יִכְנָא האר :םָכָל רב רָשאִּכ הָבּוכְרְדִּת ₪
 -לֶא ּועָמָשּת רָשֶא הָכְרְּבַההתֶא :הָלְלְקּו הָכְרְּב םויה םֶכיִנְפְל ןתנ לז
 חלקה :םויה םֶכְתֶא הוצמ יכנָא רַשַא םכיַהְלִא הָוהְי תוצמ 8

 רשא ךרדה-ןמ םֶּתְרַסו םַכיִהְלא הָוהְי תוצמחלֶא עמָשת אלמא

 "אל רַשא םירחא םיקלֶא ירא תֶכַלְל םזוה םֶכְתֶא הָוצִמ יא
 לֶא ףיקלַא הָוהְי ףּאיִבְי יִכ הָיהְ :םֶתְעְִי
 רה"לע הָכְרְבַהתֶא הָּתַתְנו הֶּתשְרְל הָמָשדאָב הָתַאְדְרֶשא ץֶרָאַה

 ירחא ןלריה רבַעְב המְמ"אלַה :לביע רהדלע .הללקההתאו םיִזְרְג 0

 ללה לומ הָבְרּב בשיח יפה ץֶרָאְּב שמשה אמ דרד
 -תֶא תשְרְל אבל ןיזריק"תא םיִרבְע םִּתא יּכ :הֶרִמ נול לַצָא גו

 :הָב"ֶתְבשִיְו התא םתשריו םקְל ןתנ םֶכיִהְלֶא הוהירשא ץֶראָ
 יִכִנָא רָשֶא םיִמָּפָשִמַהדתֶאְו םיכָחַהְדלַּכ תא תושעל םֶּתְרמָשו

 ןורמשת רשא םיִטפְשמַהְו םיִקְחַ הֶלֶא :םיַה םֶכיִנְפל ןתנ בי
 -לָּפ הֶתְשרל ּףְל ףיִתבָא יהלַא הָוהְי ןְַנ רשַא ץֶרָאְּ ושפל

 דלָבתֶא ןּודְּבַאָּת דב :המְדאהְ"לע םייח םֶּתַארֶשִא םימָיה 9
 -תֶא םֶתא םישרי םִּתִא רַשֶא םייגה םשדודבע רשֶא תומקמה
 :זנָעְר ץעלב תַחָתו תשָבְַהְדלַעְ םימרה םירההדלע םהוהלא

 ןופרשת םֶהיִרְשאו םֶתבַצַמתֶא םֶּפרַבשְו םמְחְּבְזמדתֶא םֶּתְצְַנ 3
 םוקמהדןמ םֶמְשדתֶא םֶּתְדַבִאְו ןיעדְנּת םֶהיהְלֶא יִליִסֶפּו שֶאְּב

 םֶכיָהְלִא הָוהְיתֶא הֶבָהַאְל א'ס + ?5  .ג"י קוספ ליעל ןויע :ם"ת ,ע"ת ,ש"ח ,רדיינק י"כ יד ןכ ,םויה םכתא א"ס <.
 ןכ .לּודָּגה רהנה א'ס +. 4 = ,ם'ת ,ע"ת .ש"ח ,הל ,גכ ןכ ,ֶמּו אפ +. 4 ,אל ,זי ןכ .ןטק פקז חנומ אטשפ

 .יז יא ליעל ןייע :ר"ת ,ע"ת ,רד"נק י"ב יב

 ןכ .םישרג הָיָהְו א"ס י- 9 יה קוספ ה'נ ןמיס דע א"י קוספ דיינ ןמיס היעשיב הרעפ הינע הרטפה +6
 ,זט .אי ןכ ,אלזאו אמדק הָמַה אלֶה א'ס +. 00  .היד ,בכ ,טי ןכו ,ריבת ץֶראָקְלֶא הגומב +. 5 - ,מ ,טי ,זי

 הָמַה אָלַה תצקמב :ול ,בכ ,זי ןכ ,עובר חגומ הָּמַה אְלָהאיִפּו :חנ ,בנ ,אמ ,מ ,דל גל מכ .דכ ,םי
 ,הניגנ אלבו ףקמ רֶשֶא א'ס +1 451" .היד ,א"ד ןכ ,דבל םישרג הַָהדאלָה תצקמבו :במ ןכ ,םישרג חנומ
 .א'ד .טמ .במ .אמ ול דל .דכ .בכ .טי .זט ןב



 2.9 האר אזז 1

 ; "רַשַא םוקִמַהדלָאדסִא יִּכ :םֶכיִהְלא הָוהיִל ןּפ ןושעתדאל ּואּוְהַה
 וָכְשְל םש ומשדתא םושל םֶכיִטְבָשדְלְּכַמ םֶכיִהְלֶא הָוהְי רַחְבִי
 6 תֶאְו םֶפיִחְבִו םכיתְלע הָמָש םֶתאָבַהְו :הָמָש תאו ושְרְדִ
 תֶרכְבּו םֶכיִתְבְדִנְו םֶכיִרְדְְו םֶכְדָי תָמּורְּת תֶאְו םֶקיִתְרְשְעִמ
 ז םָּתְחַמְשּו םֶכיִהְלֶא הָוהְי ינפל םֶש"ֶּתְלַכַאו :םֶכְנאַצְו םֶכְרַקְּב
 5 אל ףיקלֶא הָוהְי ךכרב רַשֶא םֶכיִתָבּו םֶּתַא םֶכְדָי חלשמ לכְּב
 יִניִעְּב רָשָיַה"לְּכ שיִא םוה הָּפ םישע ּונֶחְגַא רֶשַא לכְּכ ןושָעְת
 9 הָוְידרָשֶא הָלָחְגְהְדלֶאְו הָחוְמַהְדְלֶא הָּתַעְִדַע םֶתאָבדאְל יּכ
 גט הָוחְיירֶשֶא ץֶרֶאְּב םֶתְבְשִיְו ןדריהדתַא םֶּתְרַבַַו :ךל ןתנ הלא
 "םָּתְבְשְיְו ביִבְפִמ םֶכיִבְיִאְ"לְכִמ םֶכְל חיִנהְוםֶקְתֶאליִחְנמ םֶכיְִלֶא
 גג םֶש מש ןָּכשְל וב םֶכיִהְלֶא הָוהְי רְַבְיירָשֶא םוקִמה הָיָהְו חב
 םֶכיִחְבְו םכיִתְלקש םֶכְתֶא הָוצְמ יִכְנֶָא רשאדלָּכ תא ּואיִבְת הָמָש
 :הוהיל ורלת רשא םקירדנ רֶחְבִמ לכְו םֶפדְי תַמְרְּו םֶכיִתְרֶשֶעַמ
 םָכיִדְבְעְו םֶפיִתְנְבּו םֶכיִנְבו םֶּתַא םֶכיִהְלֶא הָוהְי נפל םתְחמְשּ
 :םֶכְּפִא הָלַחְְו קלח ול ןיא יפ םקירעשב רשֶא לולו םֶכיִתְקְמִאְ
 ו "םַא יִּכ :הֶאְרִּת רֶשֶא םוקָמלֶכְב יִתְלְע הָלַעְתִִֶּפ ףְק רֶמשה
 םָשו ףיִתְלָע הלעִת םֶש ףיִטְבש דֶחאְּב הָוהְי רחְבְירָשֶא םוקְמּמ
 תְלַכְאְוו חת ףְשפִנתּואלֶכְּב קר דצמ יִכְנִא רש לָּכ הֶשַעִ
 אָמְטַה ִּירֶעְשדלָכַב ָךְלְַתְנ רשֶא ףיקלא הוה תּכְרְכְּכ רֶשְב
 ץֶרֶאְהדלע ולכאת אל םֶּדַה קר :לּיאָכְו יִבְצּכ וָלְכאָי רוהָטַהְ

 1 ספ

 1 שי

 1 (-ם

 חב
 5- 1 רי "ו ב 5 ו[

 ייפ
 \זל ט וא .3* 1 1

 ₪8 | ג \ז" ים 5% זז
 ו
 - ד ה יט 2 8 %.

 ףיִתבְדִנְו רדת רשֶא ףירדק"לקו ףנאצו ףרקְּכ תְרכְכּו ְרָהְצְו
 רֶשֶא םוקְמּב ּוְלְכאָּת ףהלֶא הָוהְי ינפלדסא יּכ ְּרַי תמורתו
 רש יולהו ַתְמִאְו ךדבעו ףַתְבּו ךְנְּו הֶּתַא ב יָקלַא הָוהְי רחְבי
 ךק רמשח :ףדנ חלשמ לָכְּב יַהלֶא הוי נפל חמו ירש
 הָוהְי ביחרידיק :ךְתְמְדַאהלע ךיִמְנלָכ יולהדתֶא בָוְעַתְִַּפ 5

 הָואָתִחיִכ רֶשְב הָלְכִא תרמו ךְל"רְּכִד רשאּ ףֶלְבְנתֶא יָקלא
 ממ קחרודיכ :רָשְּב לכאת ךשפנ תואדלֶכְּב רָשְּב לָכָאְל ָךְשְפִנ
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 אלבו ףקמב ןכו ,היִּכ א'ס הילע רסמנ אל הרסמב + :+ = .בנ ,חל ,זט ןכו ,יפר ּורְדִח יללהב ,הגומב ןכ +
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 לבד הירק 1 ףתיוצ רַשַאּכ לש החי ןתָ רשַא ל
 ונְלְכאַת לּיאָהתַאְ יִבָצַהְדתֶא לַכֶאְי שא ךא :ףךשפנ תוא ₪2
 יִּכ םּדַה לָכא יִתְלְבְל קח קָר ּוּונְלְכאָי וָּדְחִי רוהְמהְו אָמְמַה 3
 -לַע ונלפאת אל :רֶשְּבַהְדִ שפה לכאת"אלו שפנה אּוה םּדַה 4
 נבל ל בטי ןץמל נְלַבאִת אל :םיָמָּפ ּונָכֶּפָשַּת ץֶרָאָה 5
 ל ּויַהְידרָשַא ךישדק קב :הָוהְי יניִעְּב רָשִיַה הָשַעְתִיִּכ ךיִרחא <

 תל ָתיִשָעְו :הָוהְי רחְבְירֶשַא םוקְמַהלֶא ָתאָבּו אשת יִרְדְ יז
 -לע ךפשי ךיִקָבַויסְו והלא הָוהְי חַבזמלַע םּדהְו רֶשְּבַה
 דַלָּכ תא ףץִמְשְו רמש :לכאת רֶשָּבַהְו ףיִהְלֶא הָוהְי במ
 ףיִרָחֶא ו ל 6 נצמ יבא רשֶא הָלֶאְה םיִרְבּדַה

 הָמָשדאָב הא רשא םיוגַהתֶא ולו ה יתירכחיפ | "99

 ףל רַמשה :םַצְרַאְּב ָּתְבשַיְו םתא תשרי יִנְפִמ םֶתוא תָשְרֶל יט
 םָהיִהְלאְל שרפו ףיִנֶּפִמ םֶדְמָשה יִרָחא םֶהיִרְחִא שק
 :ינָאדסנ ןָּפְ"הַשָעֶאְו םֶהיהְלֶאתֶא הָלֶאָק םֶוגה ּודְבעְי ָכיִא רמאל

 שע אש רַשָא הָוהְי תַבְעיִתדלְכ ִּכ ףיָהְלֶא הָוהְיל ןק השַעְתדאל ג
 ומוחלאל שָאָּבּופרְש םיְִנְַאְו הית םגיּכ םָהיִהְלאל

  גונממ עַרְגַת אלו כ 2
 פ :תפומ וא תוֶא ףילא ןַתָנ םולִח םלח וא איִכְנ ְּבְְקִּ םוקיחיכ 9
 םיהלַא יִרָחֶא הָפְל - ךילא רָּכִּדדרָשֶא תפומהְו תואָה אָבּו 8

 אוההאיָבְנַהיִרְבדדלֶא משאל :םֶדְבעְנְוְּתעַידאְלרשאיִרחא .
 תעדל םֶכְתֶא םֶכיִהְלֶא הָוהְי הָפִנִמ יִּכ אה םֶלַחַה םלוחהלָא ו
 :םכשפנ"לֶכְבּו םקְבְבְל"לֶכְּב םקיקְלַ הֶוהְותֶא םיִבָהֶא םכָשוה

 ףרמשת ּיִתוצמדתֶאְו ּואָריִת יִתאְו וכָלִת םֶכיִהְלַא הָוהְו ירחא 5
 םלח וא אוהה איִבּנהְו :ןוקּבְדְת ובו ודבעת תאו ועָמְשַת ולְקְבּו 6

 זיטד ןמ רב סופדה תואחסונבו י"כ םירפס לכב אטשפ ןכ + 51 .ול ,טי ןכ ,אלזאו אמדק ֶחַבְו א'ס +
 .ג"ו ח"י רבדמב ןייע :ּונְלְבאי א"ס < ₪ = ,+ ח"י רבדמב ןייע :ּונְלְבאת א"ס + +. 5, 4, 5 = ,ט"יד ,ח"יד זייד
 ןמיסו ףדה שארב רמש + 5 = .חנ .אמ ,מ ,בל ,טכ ,דכ .טי ,זט ,אי ןכ .ףקמ אלבו חנוט םֶדָו א"ס < =
 .חנ .במ .אמ חל ,ול .גל .אל .דכ .בכ טי זי זמ ןכ .ףקמ אלבו חנומ יִּב א"ס -. 9 .ומש היב

 .רדס ןאכ ןיא א"סב +. 2 +1" .אמ .מ ול .דל .טי .בי ןכ .אגרד הֶתַא איס ז 5



 חה.

 2.11 האר אוזז 7--א1זץ 8

 איִצומַה םֶפיִהְלֶא הָוהָיילַע הָרְסדרֶבִד יִּכ תָמּוי אוהה םולָחַה
 ךרדהךמ ףחידהל םידָבִע תיכמ ךדפהו םירצמ ץראמ םכְתֶא
 :ךּכְרְקמ עָרְה תרעבו כ תכלל הלא הֶוהְי ךוצ רשָא

 ז תֶשֶאוָא תבוא ךְנְבֶא ךמאְַב ףיחא תי יכ
 םיהלֶא הדְבַעְנְו הָכְלִנ רמאל רֶתַּב ךֶשפִנְּכ רשא דער יא ךסיח
 8 רָשָא םימעָה יהלְאְמ ּוּדיִתְבָאְו הָּתַא ָּתָעדָי אֶל רַשַא םיִרָחַא
 -דעו ץֶרָאָה הצקמ ָּךַממ םיקחרה וא לא םיברקה םֶכיִתְביִבְס
 9 לני תא וילא עָמְשת אלו ול הָבאתדאְל :ץֶרֶאָה הצק

 ג פהָקְת דד וננרהה גר יק ויק הָקכְמדאְלְו למְחַתִדאְלְ יל
 גו תמו םיִנְבָאָב וּתְלְקְסּו :הָנרַמֶאְּב םַעָקִדלָּכ דיו ותיִמָהְל הָנושאְרְּב
 םִיְרְצִמ ץרֶאמ ךֶאיצומה ףיקלַא הָוחְי לעמ ףָחיִדַהְל שקב יִכ
 19 רַבְּדַּכ תושעל ופסוידאלו ןואריו ועמשי לֶאְרְשידלֶלְו:םיִדְבַע תיִבִמ
 13 ףירע תַחֶאָּב עמָשְתחיִכ :ּךְּבְרְקְּב הָוה עָרָה

 34 "נב םיִשָנַא ּואָצְי :רמאל םש תבשל ל ןתנ ףיקלֶא הָוהְי רשא
 םיקלֶָא הָדְבעְנְוהכְלנ רמאל םֶריִע יבשת ּוחיִדְיִו ךּבְרקִמ לעיִלְב
 5 הָּגַהְו בַטיַה תְלאשו קרקחו ףשרדו :םָתעדידאְל רָשֶא םיִרָחֶא
 46 חתֶא הָּכַת הָּכַה ּ:ִָּּבְרקַב תאוה הָבַעותַה הֶתְשַעְנ רֶבּדַ ןוכְ תַמָא

 -תַאְו ָפרֶשָאילָּכתְֶו התא םלחה ברח"יפל אולה רע יבש
 וז ּתָפְרָשְוהָבהְרְּדוְתִילֶאלבִקְּתהְלְלָש"לָּכְדתֶאְובְרֶחיִפְל הָתְמָהְּ
 למ הָתָיְהְו ךיָהלֶא הָוהיל ליִלָּכ הָלְלָשדלָּכדתֶאְו ריִעָהְדתֶא שאב
 18 בּושיזעמל םְרַחַהדְזִמ הָמּואמ ָּהְדָיִב קָבְְאְלְוּודע הָנְּבִתאְל םלוע
 עָבְשִנ רשָאּכ ףפְרהְו ּךמחְרְו םימחְר דלתו ופא ןוְרֶהמ הוה

 גו ויָתצמדלְָדתֶא רמשל יל הוי לוקב עַמָשַת יכ יבא
 :ּףיִהלֶא הָוחָי יניעְּב רֶשַיִה תושעל םוזה ךוצְמ יקנא שא

 די הָקְרְק ומיִשָתְדאָלְו ודדְגְתִת אל םֶכיִהְלֶא הָוהיִל םּתַא םיִנְּ
 2 רַחְּב ּךְבּו ךיתלַא הָוהְיִל הֶתַא שודק םע יִּכ :תַמָל םֶכיִניִע ןיּב
 :המְדַאְה ינפדלע רֶשֶא םיִמַעָה לּפמ הֶלְגְ םעְל ול תוְיַהְ הוה

 :וד 7: וד

 ,בל,אל.טכ ,בכ ,טייזט ,גי,אי אלזאו אמדק ןכ +.  ,ג"ד ,ב"ד ,אל .רכ ןכ .יקו 'תכ איהה א"סב ,'ק איהה + 6

 שאב תְפִרֶשְו איס :טיוד .ז"יד .זיטד ויד זיד .ויד .היד ,גיד .א'ד .ונ ,הנ ,גנ .בג .אנ טמ ,חמ,המ,טל.חל.דל
 :במ,מ,דל,זי.בי ןכ .םישרג ּודָבְגְתִת איפ +. 477" .חנ .גמ ,במ ,אמ .מ .ול ,גל ,דכ .זי ןכ .עיבר חנומ
 רד"נק י"ב יי .בל ןכ .ףיָקְלָא הוהי איס י. 5 ויד ,זיד ,גיד אל ,טי ,חי ,אי ןכ .חתפ ףטח ּדַדגְתִַת א"סו

 .'ו יז ליעל ןייע :ס"ת .ע"ת ,י"ת ,ש"ה
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 רשֶא הָמהְּבַה תא :הָבַעיִּתדִלָּכ לָכאִת אל
 וקו רומחו יִבְצְו ליא :םיזע השָו םיִבָשְכ הש רוש ולכאת :
 יתש עסש תַעסשְו הָפְרפ תָסְרפַמ ההְּב"לֶכְו גרמו ופְתו ןשידו <
 ּגלְכאָת אָל הָזתֶא ךא :ולכאה ּהָתא הָמהְּבַּכ הָרִג תלַעמ תוסְרפ 7

 -תֶאְו לֶמְנַהְדתֶא הָעּוסְשה הָסרפַה יקירְפממו הרגה .ילעממ
 וסירפה אל הסרפו הָמִה הָרְג הקמה ןפָשהתֶאְו תביא
 הרג אָלְו'אוה הקְרפ םירפמהיפ ריזְחְהדתֶאְו :םֶכָל םֶה םיִאַמ
 וענת אל םֶתְלְבִנְבּו ולכאת אָל םֶרָשְּבִמ םכָל אּוָה אָמְמ

 ריִפִנְס ולדרָשִא לָּפ םִיָמַּב רֶשֶא לָּפִמ ּולְכאְת הֶזדתֶא :
 ולכאת אל תשקשקו ריפנס יִלְְיִא רשֶא לכו :ולכאת תשקשקו 9
 ;ולכאה הֶרהְמ רופַצְדלָּכ :םֶכְל אּוָה אָמְמ גו

 -תַאְו הֶאְרְהְו :הָיְעָהְו פרפהְו שנה םקמ ּוֶלכאַתִאל רש הו

= ₪3 

00 

15 . , : : 

 "תֶאְו הָנַעִַה תַּכ תאו וניִמְל בֶרַעלָּכ תֶאְו :הָנִמְל הָיּדחְו הָיִאַה ג
 ףושניהדתֶאְו םוָּכַהדתֶא :ּוהְניִמְל ץֶנההתֶאְו ףתשההתֶאְו סָמָחִתַה 6

 הָפְַאַהו הדיסחהו :ךלָשהחתַאְו הֶמָחְרֶהְדתֶאְו תאקהְו :תמשנ הו ג
 אל םֶכְל אּוה אָמְמ ףועַה ץֶרָש לכו :ףלטעהו תֶפיִכוִהְו ּהָניִמְל גפ
 -רָשֶא רגל הֶלְבְנילֶכ ּולְכאְתִַאל :ולכאת רָהָמ ףוקדלָּכ :ּולְכָאְי :)

 הָתַא שודק ₪ וכ ירָבְנְל כמ יא הָלְכִאו הֶננִתִת ףירֶעֶשּ
 :ומִא בלחּב יִדְּג לשַבְתדאָל יָקלִא הָוהיל
 וה הש הָרָשה אציה ךערז תַאובְתילָּכ תֶא רשעת רשע
 םש ומְש ןָּכשְל ַחְבִירֶשַא םוקְמּפ ךוָהְלֶא הָוהְי ינפל ּתְלַכְאְו
 דמלת ןעמל ףנאצו ךְרקְּב רכבו ףִרֶהְצַו ךשרית ךננד רשעמ

 יכ ךריוה ממ הָפרְויִכְו :םיִמָיִהַלְּכ ךיקלַא הָוהְידתֶא הָאְִיְל ₪
 ךַהלֶא הנח רבי רשא םיקמה ףִמִמ קחרידיפ 'תֶאְש לכות אל

 תרצו ףסכב הַָּתו :ּףיַקְלַא הֶוהי כרבי יִכ םש יִמְש םּושל ₪
 וב ףיִקְלָא הָוהְי רֶחְבִי רשֶא םוקמה"לא תְכַלַהְו דב ףספה

 רכשו ןייכו ןאצכו רקְּבּכ ףשפנ הָואּתרֶשֶא לכְּב ףַסָּכַה הָּתַתְנְו 6
 ימלשורי .יללהב ןכ + 1 | .ייד ,איד ,אל ,בי ןכ .םיִלָבְכ איס + + ,ר"ת ,ס"ת ,ע"ת ,ש"ח ןכ .ּלְבאה לכ +5
 .איד,ררינק י"כ זיט .בי ןכ ,יקויתכ ילעמ א"סב :ילעמ ריבס + 7 .יד איי ארקווןייע :בנ ,במ ,די ןכו .רסח יִסְרְפטִמּ

 ןכ ,תֶאו א"ס 16  .'ז א"י ארקיו ןייע :ע"ת ,ש"ח ןכ ,אסט רי אל הָרָּג אּוהו הסרּפ עסָש עסשו אוה ל"נ <8

 ,ץמקב יפה א"ס הולע רסמנ אל הרסמב +. 18  ,ם"ת ,ע"ת ,י"ת .א"ת ש"ח ,אמ .בל .אל ,דב טי חי .בי ,אי

 אלבו הנומ אָל איס +. 59 .ב* ןכ ,'קו יתכ לָבָאי א"סב :לָבֶאי ריבס +. 9  .ביד ,אמ ,דכ ,טי ,חי תָפיִּדַהְו ןכו

 .הָּבְרִת ריבס +. = היד ,גיד ,חנ ,ונ ,הנ ,גנ .בג ,אנ ,טמ ,חמ .במ ,מ טל ,רי ,גי ,בי .ט ןכ .ףקמ
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 תְחַמְשו ףיחלָא הָהְי ינפל םָש ּתְלְכִאְו ךשפנ ךְלֶאְשְּת רשֶא לָפְבּ
 57 קלַח ול ןיא יפ ונכשת אֶל ךרעָשּפִרשֶא יולהו :ךָתיבּו התא
 % "תא אי - .םיִנָט שלש | הצקמ :דִמַע הלחנו
 9 יפ וולה אָבּו :ףירעשב ּתְחנִהְו אוקה הֶנֶשַּב ךְתֶאּובח רשַעַמלָּכ
 ִףיִרָעָשְּב רשא הָנְמְלַאְהְו םותָיהְו רג ךִּמַע הֶלָחִנְו קְלַח ולדןיא
 <> 7 רטשנ -<- רֶשָא רי השעְמלְבְּב ףיקלא הָוהְי ךֶכְבְ ןטמל יעָבְשְו ּולְכָאְ

 וט :הָפְמְש השעח םינשדעבש ץקמ :השעָת
 2 ּוהְעְרְּב השו רשא ודי השמ לעַבלָּכ טומָש הָטמְשה רד ה
 3 יִרְכְנַהְַתֶא :הוהיל הָטמַש ארקדי ויחַאהתֶאְו רערדתֶא שָנודאָל
 + דהַיהְי אל יִכ ספא ו טמשת יחאדתֶא ךל הָיִהְי שאו שנת
 מ ה הוי רשא ץכ הוה לָכְרְבְי ךְרָּביִּכ ןוְיְבָא ָךְּב

 :םוח ומ רכמא רשֶא תאוה הָצְּפַהדלָכדתֶא תושעל רַמָשל
 6 םיפר םווג ַּתְטבְעַהְו ךלדרבד רשאְּכ ךכרב הלא הֶוהְיִּ
 :ולָשִמִי אק ו םיכר םִיְּב תְלַשְמּו טבעת אל הָתַאְ

 7 ףירָעָש דֶחַאְּב ךיחא דחאמ ןויבָא ךִב הָיְְידיִּכ
 אלו ךבְבְלדתֶא ץִּמַאְת אל 4 ןתנ ףוקלא הָוהְידרְשַא ּךִצְראְּב
 9 ול :ךְְיתֶא חֶּתְפִת חָתְפ"יִּכ ןיְבָאָה ףִיִחֶאְמ ךְדתַא ץפקת
 9 הָיָהְידִּפ ףל רָמָשה גול רפחָי רעִא ורסחמ יד ונטיבעת טָבָעהְ
 הָטְמְשַה תנש עבָשהתנַש הברק רמאל לעיל 3 לבבלדםע" רֶבָד
 ההיא לילע אָרְקְו ול תת אלו ןיְבָאָה 5 ףניע הָעְרְ
 1 יִפ ל ְךִּתַתְּב ךכבכ ערידאְלו - / ןותָנ :אטֶח ָּךְב הָיָחְ
 חַלֶָשִמ לָכְבּו ךשע שֶעְמלַכְב לא הָוהְי ףכְרְבִי הוה רֶבּדַהו לֶלְנְּ
 וג רמאל לֶוצְמ יכנא א ןפדלע ץראה ברקמ ןויְבָא לדְחְידאְל יִּכ :דִדָ
 ִּךְצְרְַּב באלו ףינעל דיל ךֶדתַא חַתְפִת חת

 12 שש ףרבעו היִרְבְעַה וא ירבעה יַתֶא ךל רָכָמְייּכ
 ו ּטחְלשת"יִכ כו ִּדָמַעִמ יִטַּפָח נחלשת תַעיִבְשַה הָנֶשִַמּו םינש

 ל 5

 גי נר נא ול לינה קינעָה .- וגָחְלַשְת אל ךמַעַמ יִשַפָח
 'ב לע 0 :ר"ת ,ס"ת 9 = ,ףיָדִי א"ס ז. 9 ,ג"ד הל ,רכ ,בי 2 ,איהַה א'ס + .

 םל |

 .ה"ד ,טי ןכ ,הניגנ 8 % רֶחִּתְתְּב איט < 10  .ח"יד ,זייד ,ז"טד ,במ ,אמ מ 8 גל = .גל 0

 .אלמ טכ .טי ןכו ,כ ןכ .םיאלמ יב הילע רסמנו ַחותֶּפ א"ס =. +
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 -תייה דבע יפ תרבו ולתת יחל הָוהְי ךכרפ רשא ףכקימו 5
 רכְדהתַא ךוצמ קא ןפ"לע ףיקלַא הָוהְי דפו םירָצִמ ץֶראּב

 דתֶאְו ףבהא יכ ךמלמ אָצא אל ףילא רמאידיכ הָיהְו :םויה הזה 5
 .תַלְִַבו ינוב הֶתְַנ עצרמההתַא תחקלו מע ל בוטדיכ תב
 .ףלעב השקידאל :ןכ"השעת ּדְתמִאק ףאָו םקש דע ךל הָיִהְו
 שש דע ריִכָש רכש הָנְשִמ יכ ךֶמְעִמ ישפח ותא חלב
 :השעת רָשִא לֶסָּב ףיַהְלַא הוה ףכרְבו םיִנש
 .הוחיל שידקפ רפה ףנאְצְבּו ךְרְקְכִּפ דלי "שא רוכְּבַהלָכ

 לנפל :ףנאצ רכב ִנְת אלו ףךוש רֶכְבִּב דַבַעַה אל ףיקלַא יט
 התא הָוהָי רחָבירָשא םוקְמַּכ הֶגשְב הגש יִנָלְפאַה ףיַהלֶא הָוהְ

 .ּונָחְּבַת אל ער םומ לָּכ רוע וא חַפפ םומ וב הָיָהְידיִכְו :ףַתִיַבו 1

 :ליאכויִבְצְּכודִחירוהֶטַהְואַמְטהילָּכאּתּדיִרֶעָשּבִךִיַהְלַא הֶוהיִל 9
 | :םִמּכ ונכְפֶשִּת ץֶרֶאְקלַע לכאת אֶל ומְדתֶא קר 9
 שדֶחְּב יפ ךִיִקלא הָוהיִק חספ ישו ביִכְאָה שָדֶָחְתֶא רומָש זט

 הוהיל חספ ףחבזו :הָלָיְל םיִרְצִּמִמ ךיהְלֶא הוהְו ךאיצוה ביִבָאָה
 :םש מש ןּכשל הָוהְי רחבי רשא םוקמּב רֶקְבּו ןאָצ יִקְלֶא
 יִע םֶהְל תוָצמ ויִלְעְלַכאַת םיִמָי תַעְבַש ץִמָח ויִלָע לכאת*אק
 ףֶתאצ םויתֶא רכזת ןעמְל םירצמ ץֶראמ :תאָצנ ןיָפחְב כ
 לָבִנלֶכִּב רֶאְש ךל הֶאְרִאלְו :ףויח ימָ לָּכ םירצמ ץֶרֶאמ
 ןושארק םוֶּכ ברב כת שא רָשְּבַהִמ"ןיְִיאָלְו םיִמָי תֶעְבש
 הָוהְידרֶשֶא ףִרֶעש דאב חספהדתֶא חָבַול לָכּות אָל :רקְבל
 הָוהְי רַהְבְי-רָשָא םוקָמהד לֶאםֶא יִּפ :ךל .ןתנ דיִקְלַא
 שמשה אובְּכ ברָעּב חַסֶּפַהְדתֶא חבות םע מש כשל ךיִקלַא
 הָוהְי רֶחְב רשֶא םוקְמּכ תְלַכִאְו תְלשְבּו :םירצפמ תא דָעמ
 לכאת םיִמָי תשש ּּדיִלָהֶאְל ָתְכַלָהְו רקבב ָתְנַּפּו יִּפ ךיקלֶא
 איפ +. | .ויד .גיד ,במ .אמ ,ול ,דל .בל .טכ ,דכ טי ,זי ,גי .בי .ט ןכ ,הנוגנ אלבו ףקמ די א"ס 5

 ןכו .לוגסב יקובנזב ןכ +. 15/ .ר"ת ,ס"ת ,ש"ה ,דיד ,גיד .בנ .מ חל גל .בל מכ .בי .אי מ ןכ .אלס ףיִניִעְב

 .ממ .חמ .המ .גמ .במ ,אמ .טל חל ול ,דל .נל .בל אל .טכ .בכ .טי .חי זי .זט די ני .בי .אי מ
 .בנ ,מ ,דכ ןכ .יריצב הָנָשַמ תצקמב | :חייד ,זייד .זיטד ,ויטד ,ייד ,זיד ,ויד ,היד ,גיד .ביד הנ ,הנ ,ננ ,אנ

 ,רדינק י"כ גיי ןכ .ּגלָכאִת איס +. = .י ח"ו רבדמב ןייע :התפ ףטח ּונְלָבאִת איס <. ד. 20 5 ,ט"וד ,איד ,חנ

 ,המ ,גמ ,מ .חל .נל .אל ,טב ,דכ ,הי ,די ,בי ףקמ אלבו חגומ ןכ +. ומ .ס"ת ,ע"ת ,י"ת ,י"כ אזה

 ןכ .הניגנ אלבו פקמ דרָשֶא איס | :ט"וד .ז"יד .זיטד ויד ,זיד ויד .היד .גיד ,חנ ,ונ ,הנ ,גנ .בנ .טמ ,חמ

 ספ שיר לכאת אל יאחנדכל + 5 | .חייד .איד .אנ .במ .אמ .טל .ול .דל .בל .בכ ,טי .זי זט ני ,אי
 איס .4  .זט ערלמ ןכו .נַל איפ הילע רפמנ גמ הרסמב +.5 = ,22 ,כ ןכ .יספ ןירת יספ שיר ןוזפחב יכ

 | .גל .בכ .טי ןכ .אלזאו אמדק רֶלְּבַהְִֶמ ןיִלָיאלְו
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 ;הָבאָלִמ הָשַעִת אל ּיַָהְלֶא הָוהיל תְרְצָע יִעיִבְשַה םוָיכו תוצמ
 9 שָמְרֶח לַחֶקְמ ךְל"רֶפְסִּת תעְבָש הָעְבַש

 0 הָוהיל תועְבש גַח תיִשָעְו :תועְבָש הָעְבַש רפָסְל לָחֶת הָמּב
 הוה ּדְכְרְבִי רָעָאּכ פת > רט שא דדי תבדנ תַפַמ 0

| 
 5 ₪ ₪ רי ה ל 2 +2 % 0% 7 2 % 7 1 0 אדה ד 5 1 = נ 3

- 4 4 
 1 % כ עו 1

 :םש ומש ' ןכשל ךולטש חוה רש רש םוק לב ףברקב
 םיִקָחַהדתֶא תיִשַעְו ּתְרמָשְו םִיְרְצְמְב תיִיָה דָבַעַדיִּכ :ּתְרכ

 :הָלֶאָק
 :דבקומו ךנרֶנְמ פְסָאְּב םיִמי תעְבש ךל השעה תֶכְּסַה נח
 ךגהו .יולהְו ףַתְמִאו ךדבעו ףֶתְּו בו הָּתַא דגחְּכ ּתְחַמְשְ
 הוהיל גחַת םיִמָי תַעְבש :ּירעְשּב רשא הָנְמְלאָהְו םּותָיהְ
 -לָכְּב ףיהלָא הָוהְי ףכְרבַי יכ הָוהְי רֶחְבִידרָשַא םוכמַּב ךיָהְלא
 16 | םיִמָעְפ פ שלש חמש דא יִיָהְ יד הָשְעַמ ₪ ּדַּתְאובּת

 רַשֶא קמ ללא הָוהְי נּפתֶא ְרוכְנדלֶָכ * הֶאְרַי הֶנָשּב
 -תֶא הָאְרִי אָלְו תוכְּפַה גָחְבּו תועְבְשה גַחְבּו תוָצְמה גַחְּב רָחְבִי
 רשֶא ךיקלֶא הָוהְי תַכְרְבָפ יִדָי תַנּתַמָּכ שיא :םקיר הָוהָי ינפ

 5 3 יִרְעְשדלֶכְב פת ו םיִסְפֶש דל :

 1 םפ

 1 ₪שכ

= 1 

 1 שי

 -ב -

 9 דַחשַה יִּכ דחש חקַתְדאָלְ 6 ריכַ ה טפשמ = :קדצ
 9 ןעמל ףִּדִרִּת קְדָצ קדצ :םקידצ ירמד ףלסיו םימקַח ינוע רוע
 :ךל ןתנ ףיָקלֶא הנהידרשא ץֶראְקְתֶא תשרי ה

 אג ףיקלֶא הָוהְי חַבְזמ לֶצִא ץע"לָּכ הָרָשַא ךְל עטת"אל
 ג :ףיקְלֶא וי אָנָש רָשֶא הָכְצמ ָךְל םיִקְתאַלְו :ךְל"הַשעְת רשֶא

 רֶשֶא הָשְו רש ףיחלַא הָוהיל חּכְותאְל
 ה ךיָהְלֶא הֶוהְי תַבָעִת יִּכ עָר רֶבְּד לָּפ םומ וב הָיהָ
 אל ןכ .םירצמ יִרָאְּב א"ס +. 12 .רָשֶא ריבס +. 30 .ם"ת ,ע"ת ,ש"ח ,רדינק ייכ יח ,בל ןכ .הכאלמ- 7 8
 .ביד ,במ ,ול 5 ,דכ ,בכ ןכו .לוגסב הָשעַמ יקובנזב +. 5 0 ול ןייע :ע"ח .שיח ,רד"נק י"כ יט

 יד איר הד .גיד הנ .טמ .במ ,אמ .חל ול ,הל .בל אל מכ .דכ :מי .חי .ני .אי ,ט ןגונמ ןכ +6
 ,חמ .המ ,גמ + 5 גל ,די ןכו ,אלזאו .אמדקו הנטק אשילת ְּרכְזלְּב הָאְרַּי יללהב :ח"וד ,ז"יד .ז"טד
 בכ הי 0: ,הנטק אשילתו הנומ * ְרּוכְז -לָּב הֶאְרִי טועימב :ט"יד ,היד ,איד ,חנ ,הנ ,גנ ,בנ ,אנ

 אלו א"ס :אלָו ריבס +.19  .ב*י קוספ ב'ג ןמיס דע ב"ו קוספ אינ ןמיס היעשיב םכמחנמ אוה יכנא הרטפה + 8
 בל .אל .דכ .בכ טי חי זי ,אי ןכ .לודג ףקז לָצַא א'ס +. ו = .פית ,א'ת ,ש"ח ,חנ .בל ,טכ ןכ ,'קו יתכ

 .ח"וד .ז"יד .זיטד ,י'ד .זיד ,ויד .במ .אמ ,חל ,ול

. 
- 
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 ףיקלֶא הָוהי"רשא ךירעש דחאב ךפְרקב אמי :
 ּףקלָאדהְוהְי יניב עֶרָהתֶא הָשָעְי רשֶא הָשאא שיא ל ןַתנ

 | שָמשלו םהְל ּוחּתשיַו םירחא םיקלֶא דבעַיו ךְלו :ותירְּב רֶבַעל 3
 תְעְמְשו ָךְלדדנהְו זיתיוצהאל רשא םִִמְשה אָבְצ"לֶכְל וא חריל וא +

 תאָוה הבעיִתה הָתְשַעְנ רָבִּדַה ןוכנ תַמָא הגהְו בטיה תְשרֶדְ
 ושע רשא אוהה הָשֶאָהְדתֶא א אוהה שיִאָהדתַא תאצוהו :לֶאְרֶשִיַּב 5

 הָשאָקְתֶא וא שיִאָהתא ךיִרָעָשדלֶא הָּוה עָרֶה רָבְּדהדתֶא
 םיִדע השלש וא םידע םִיְנְש | יפדלע :ּותְמְו םינָבַאְּב םֶּתְלַקְסו 5
 ההיקת םידעק .ךו :דֶחֶא ךע יִפְדלַע תמי אק תמה תמי

 ערה ּתְרעְבו הָנרַמֶאְּב םָעָחְדלָּכ ךָיָו ותימָהְל הָנשאָרְב יב
 :ףכְרְקמ

 ןיפו ןידל ןידדןיפ םֶדְל | םְּ"ןיִּב טָפְשמַל רָבְד ממ אלפי יִכ 5
 רָשא םוקמה"לַא ילו תמו ףיְרַעָשּכ תכיר יִרְבד ענְנְל ענו
 טפשההלַאְו םיולַה םיִנָהְכַהדלֶא ּתאְבּו וב ףיָקְלֶא הָוהְי רֶהְבִי
 ":טפשמה רבד תֶא ל ודיגהו פָשרדו םֶהָה םיִמָיב הָיִהְי רש

0. 

 - 0 רשא אוהה םוקמהְמ ףל ודיג רשא רֶכדִה יפדלע ישע

 הךותה יפדלע ווי רָשֶא לֶכְּכ תושעל קרמָשְו הָוהְי רֶחְבִי +
 .דןמ רּופָת אל השעת ָּךְל ורמאו"רשא טפשמה"לעו ףורוי רשא
 ןידוב הָשְעיְירָשִא שיקו *:לאָמְשְו ןימָ ךָל ודיג"רשַא רָבדַ
 וא ףיִקלא הָוהְיתֶא םש תַרָשְל דמעה ןהכה"לֶא עָמָש יִּתְלבְל
 םַעָקְַלַכְו :לארשומ עְרְה תְרעְבו אוהה שיִאָה תמו טפשההלֶא
 5 דלא אָבְתְדיכ :דוע ןודיזָי אלו וארו ועמשי
 תְרמְאְו הב הָּתְבַשְיְו הָתְשרִיְו ךל ןתנ ףיִהְלֶא הָוהָי רשא ץֶרָאְה
 ףיִלָע םיִשָּת םוש יִתביִבְס רשא םֶווג"ַלֶככ ךְלִמ ילע הָמיִשְא
 ףלמ ףיִלָע םיִשָת ףיסא ברקמ יִּפ ךיָקְלֶא הָוהְי רחבי רש ךְלמ

9 - 

3 - 

+ - 

= 5 

 ןכו .ץמק יללהב ןכ =.5  ,דכ ,טי ןכ ,הנוגנ אלבו ףקמ דרֶשֶא איפ + 5  .ביד ,דכ ,ט ןכ ,איִהַה א'ס <. 5 +1"
 .ביד ,איד ,ונ ,הנ ,גנ אנ ,טמ ,חמ ,המ אמ .מ .טל ,חל .בל אל ,םכ ,דכ ,חי זט ,י .גי בי ,אי מ
 ,הידיהב בנו ,גמ במ הל .רל .גל ,טי ,ןי ןכו ,חתפ עַרֶה הגוסב :יז קוספ ןמקל ןייע :י"ד ,ז"ד ,ו"ד ,גיד

 .הןובו א"ס + 5 ,י"ד ,ז"ד חל דל ,אל ,דכ ןכ .הניגנ אלבו ףקמב יִּכ א"ס + 8  .טייוד ח"יד ,ז"יד ,זיטד ,ו"טד

 .א הרפמב רסטנ ןכ ,יאברעמל םיקוספב רפסה יצח = 30 | .סית ,ע"ת .י"ת .ש"ח ,בנ הל בל בו ןב

 אלבו אגרד לָעַו א'ס +. ג .במ ול .דל ,דכ ,בכ ,טי ,זי זט ,גי .בי ןב .הנוגנ אלבו ףקמ דרָשֶא אס <. 9
 .ש"ח ןכ ,'קו 'תכ אלו א'סב :אלְו ריבס + 21 .ח"וד .זיוד זיטד ,ויד ,מ ,חל בל ,אל ,טכ ,טי ,חי ,גי ןכ ,ףקמ
 .א הרסמב רפמנ ןכ ,יאהנדמל םיקוספב רפסה יצח + 3
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 -אל קר :אוה ךיִחֶאדאְל רש יִרכְנ שיא יִלָע תַתְל לכת אָל
 סוס תוּברה ןעָמְל הָמירְצמ םעָהתֶא ביִשְידאְלְו םיסוס ולב
 -הָּכַרָי אלו :דוע הזה ךרַדּב בּושְל ןופסֶת אל םֶכְל רמָא הוי
 הָיַהְו :דִאְמ וֶל"הְּבְרִי אל בָהֶו ףַסכְו ובָבְל רּוסָי אְלְו םיִשָנ ל
 תאזה הָרּתַה הָנָשִמַתֶא 1ל בתָתְ יתכלממ אָפָּכ לע ּותְבָשְכ
 יִמָידלָּכ ומ ארו מע הָתָיְהְו :םיולה םִיְָהְלַה ינְפלמ רֶפְסִ"לַע
 יִרָבְדלָּכְ"תֶא רמשל ויהלֶא הֶוהידתֶא האיל דמי ןטמל וייַח
 9 לבבל"םור יִּתְלְבְל :םֶתשַעְל הֶלְֶאָה םיקחהדתֶאְו תאָזה הרתה
 -לעםיִמָי ךירָאְי זץמְל לואמשו ןימי הוצמהדןמ רּוס יקְלְבְל ויָחָאַמ
 םיִנָהְּכְל היהי"אל :לֶאְרְשִי בְרְקּב ויִנֶבּו אוה ותְכְלִממ
 ותלַחנו הָוהְי ישא לֶאְרַשידבְע הֶלְַ לח יול טבטדלּכ םףלה
 רשַאּכ ותל אּוה הָוהְי ויַחֶא בֶרָקְּב וִלְהְיַהְידאל הֶלַחְנְו :ןולַכאי
 3 םַעָה תֶאמ םיִנָהְּפִה טפשמ הִיְהְי הָמ ;ולדרּבִ
 םִייַהְלַהְו ערּוה ןהפל תו השדסא רושדסא חַבְוה יחְבְו תֶאְמ

 + ֶּפַת ךְנאצ זג תיִשארָו ףִרָהְצַו ךשְרית נד תישאר :הָכְקחְ
 5 "םשֶב תָרָשָל דמעל יִטָבְשלָּכִמ ףיָקְלֶא הָוהָי רחב וב יִּכ ול
 6 יולה אביו :םיִמָידלּכ ובו אּוה הָוחְ
 תֶואדלְכָּב אָבּו םש ג אּוָקְרְשֶא לאְרשְידלְּכִמ ךירעש דחאמ
 ז ויקלֶא הָוהְי םָשְּב תרשְו :הָוהְי רֶחְבְידרֶשַא םוקּמַהְלֶא ושָפנ
 8 ולכא קָלָחְ הלה :הֶוהְ ינפל םש םיִדְמעָה םִיולה ייחֶאדלֶכְ
 | דלֶא אָּב הָּתַא יִּכ :תוְבָאָהלִ ויִרְכִמַמ דבל
 תָבַעותַּכ תושעל דמְלִתדאְל דל ןתנ ךיָהלֶא הָוהְיִרֶשַא ץֶרֶאָה
 ו םיִמָפְס םפק שָאָּב ותְבּוהְנִּב ריבעמ ךְב אמייל :םהה םיוגה
 וג "לֶא שָרדְו יעדיו בוא לאשו רֶכַה רכחְו :ףשכמו שחְנִמו ןנועמ
 ג הֶלֶאָה תֶבַעְּתַה ללבו הָלֶא השעלֶכ הָהְי תכעותחיכ :םיִתמַה

 3 :ףיקלַא הו םַע היהת םיִמת :ךיִנְפמ וא שיִרומ דֶיָהְלֶא הוי

 1 (-ם

1 -1 

5 1 

= 1 

₪ 

 זיפ

 ,טכ ,דכ .טי ,חי ,זט ,די ,בי ,אי .ט ןכ ,רסח לאמָשּו איס +. ₪ ש"ח ןכ ,'קו 'תכ ּהָב א"סב :הָב ריבס +. 9

 .ול ,ל .זי ,זט ,אי ןכ ,ףקט אלבו חנומ אָל א"ס < חי .ייד .זיד .גיד הנ .במ ,מ ,חל גל .בל ,אל

 ,גנ ,חמ .המ ,אמ ,מ ,ול .בל.טכ ,דכ ,זט ,זי ,גי בי ,אי ןכו ,הנטק אשילת ֶיְהִי הגומב <. 1 .חנ .אמ
 .יתבר 'ת +1 .ס"ת ,ע'ח ,שיח ,בל ,טכ ןכ .ףיָקְלֶא הוהי א"ס +. 9 .ֶוֶמ ריבס + 5  .ח"וד .ז"יד ,זיטד ,חנ ,הנ
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 ₪ םיִמְסְקְדלאְו םינְנְעְמדְלֶא םֶתוא שָרוי הָּתַא רָשַא הָלֶאָה םֶייגה ו יִכ +
 ליָחאָמ ָךְּבְרְקִמ איִבְ :ּיַהְלֶא הָוהְ = ןתְנ ןכ אל התאו ועמשי ו
 תְלאְשדרָשִא לכְּכ :ןּוקְמְשּת ויל ףיק -- הָוהי דל םיקָי יִנמָּכ 6

 עמשל ףסא אל רונאל לָהַָה ב ברב יָהְלֶא הֶוְי םלמ
 אָלְו דע הֶאְרֶאְראְק תה הלדנה שאָקתֶאְו יהְלָא הָוהְו לוקדתא
 םהל םיִקָא איִבְג ורְבד רָשָא ּוביִטיה יִלֶא הָוהְי רַמאַיַו :תּומָא 2

 דלָּכ תֶא םֶהיִלֶא רְבִדָו ויִפָּב ירָּבִד יִּתְחָנְו ךוְמָּכ םָהיִחֶא ברק
 רָבדי רשֶא יִרָבְּדדִלֶא עמשידאל רשא שיִאָה היָהְו :ונוצא רַשֶא ופ
 רַבָּד רפדל" דיזי רָשָא איבה ךֶא :ומעמ שָרְדֶא יִכְנָא יִמָשְּב 0

 םיהלֶא םשָּב רָבַדָי רָשַאְ רבבפ ויתי וצדאל רשא תֶא יִמשְּב
 דתֶא עַדָנ הָכיִא ככל רַמאַת יכְו :אּוהה איבה תַמּו םיִרָחֶא 1

 הָוהְי םֶשָּב איּבְנה רַבדְי רָשֶא :הֶוהְ ורבד"אל רשא רֶבִּדַה
 הוה ורבדדאל רֶשֶא רַבְדַה אוה אבי אלו רֶבְדִח הָיָה

 תינָכָידיּכ :ונממ רּונָת אל איִבְָנה ּוְרְבּד 2 טי
 םצְראתֶא דל ןתנ הלא  הָוהְי רָשַא םיוגהדתֶא יהְלֶא ה

 < ליִדְבַת םירע שולש :םַהיִּתְבְבּו םֶהיִרָ עב בש 7 :
 ףל ןיִכֶּת :הֶתְשְרְל = ןתנ דלא הָוהְי רָשַא ּךִצרַא ךותְב 3

 הָיָהְו ד הלא הוה ו ָּךְליחְני ר רשא דצרא - ִבָּ -תֶא יתשלשו ףרדה
 רַשָא יַחָו הָמַש סּונידרֶשַא הצ ;רֶה הכל :חַצר"לּכ הָמָש סול 4

 :םשלש לָמָּתִמ ול אָנשדאְל אוָהְ א-ב ּוהעְרתֶא הכי
 תָרכל ןורגכ ּודָי הטדנו םיצע בטחל לעיב יהערדתא אבי רשאו 5

 -לֶא סי אוה תַמָו והעְרתֶא אָצְמ [- לורה לַשְנְו ץעה
 יִכ 2% ירחא םדה .לאג 'ףדרידןפ יִחָו הֶלֶאְקְ"םיִרְ 4 - 6

 -טפשמ ןיא ולו שפנ ּוהָכִהְו ךרדה הָבְרְייִּכ ונישהְו ובכל חי
 - - א ןָפ"לע :םושלש לומִּתִמ ול אּוה אָנש אל יִּכ תָומ ל
 -תֶא די הלא הָוהְי ביהרידםאְו :דְל לידב ָבִּת םיִרָע שְלָש רמאל 8
 רָבִּדרשֶא ץֶרָאה"לּבתֶא לל ןתע ּךיָתְבַאל עָבָשנ רֶ שאב לב
 הל .רל .גל .בל .מכ ,דכ .בכ זי זמ .די ,גי ,בי ,ט דבל אושב ןכ +.1+  .רדס ןאכ ןיא א"סב + 4

 ,חתפ ףטה םיָנָעַמ א"ס 0 תואחסוכ לכבו חנ .הג ,גנ .בנ ,אנ .טמ ,חמ ,המ .גמ .במ .אמ מ .טל ,חל
 .גיד .חנ .אמ .ול,דל .בל אל ,ל ,בכ ,זי .זט ,בי ,אי ןכ .אטשפב הַּאְו איס <. + .אל ,טי ,חי ,אי ןכ
 םֶהיִרְעְּב יללהב ,יפר הגומב ןכ +. = .ויד ,חל ,ול ,טי ,זי ,זמ ןכ ,ריבת אגרד ףיהְלֶא הָוהְ איס < מי
 רובס +. 5 ,מ ,אל ,טכ ,חי .זט .בי ןכ .לודג ףקז אּוהו איס + + .ויטד .בנ ,טמ .טל\דכ ,זי ,זט ןכו .שגד
 .גיד ,א'ד בג ,במ ,אמ ול ,רל ,בכ .זי ןכ .הנוגנ אלבו ףקמב "אל א"ס ז- 6 .הָּבְרִת



 9 םיטפש אזא 9-אא 5

 9 רָשֶא הָּתשעל תאזה הֶוָצְמַהְדלָּכְִתֶא רמשפתהיפ :ּךיִתבָאל תתל
 -לָּכ ויָכְרְדַּב תֶכָלְלְו \ּיִהְלֶא הָוהְידתֶא הבהאל םויה דוצמ יִכְנַא

 גט לפי אלו הלאה שלה לע םיִלָע שלש רש ל אפס םימיה
 ףילע היו הלחנ ל ןתכ ףיהלא הָוהְי רש ךַצְרא ברק יקָנִד
 :םיִמָּד

 וג תַמָו שָפְנ ּוהָּכִהְו וילע םקו ול ברא ּוהעְרְל אנש שיא הָיַהְידיִכְ

 :5 םשמ תא וְקְלְו זחיע ןנקו וחלש :לאָה םיִרַָה תָחֶאַלֶא ם)
 8 דםד ּתְרַעְבּ ל ךניע סוחְתִאְל :תַמְו םּדִה לאנ יב ותא ונתנו
 14 דעְר לּובָג יִסַת אל :ךְל בוטו לֶאְרֶשיִמ יקנה
 הָוהְי רָשִא ץֶרָגְּב לחְנִת רשֶא ףְתְלחְְּכ םינשאר לבג רשֶא
 ופ דָחֶא דע םּוקְידאְל :הָשרל ךל ןתנ ךיקלֶא
 יגש  יפ"לע אָטַחְי רש אָטָהדלְכְּב תאָטַחלֶכְל ןועְדלָכְל שיא
 16 סמחדדע םּוקיחיִּכ :רָבִּד םּוקָי םידעדהשלש ' יפדלע א  םידע

 וז ביִרְה םֶהְלְרֶשִא םיִשְֶאְק"יִנש ּודְמִעְו :הָרְס וב תֶנְעְל שיִאְב
 :םֶהָה ימי הי רשא םיטפשהו םינפה ונפל החי נפל
 ופ ויחֶאְב הנע רקש דעה רקָש"דע הגהו בֶטיַה םיִטְפְשַה שרדו
 9 :ףברקמ עָרָה ּתְרַעְבּו ויחאל תושעל םֶמָו רַשָאַּכ ול םֶתישעו
 9 הזה עָרָה רֶבְדַּכ דוע תא שפל פסי ואריו יִעָמְשָי םיִרָאְשִנַהְ

 קו

 - וטיאילע ה אותה | ₪ ל :
 ףיקלַא הָוהְידיּכ םקמ אָריִת אל ִּּממ בֶר םע בָכְרְו סּוס תיארו
 3 שגנו הָמְחְלִמַהְדלֶא םַכְבְרְקִּכ הָיִהְו :םִיִרְצִמ ץראמ ךלעמה מע
 3 םיברק םֶּתַא לאְרְשַי עמש םֶהָלַא רַמָאְו :םֶעָהְדְלֶא רָבִדְו ןקפה
 -לֶאְו ּואְריִּתִ"לַא םֶכְבְבְל ךֶרידלא םֶביִבָיִא-לַע הָמָחְלִמַל יה
 + םכִמע ךלהה םֶכיִהְלֶא הָוהְי יִּכ :םֶהינפמ וצְרעְת"לאו זּפְחַת
 5 -לֶא םירמשה ּורְבדְו :םֶכְתֶא עיש' יהל םכיִבְיא"םְע םכל םֶחְלַהְ
 ץמקב ןכ <. 6 .במ ,אמ חל גול הל אל .דכ -/ טי .זי .גי ,ט ןכ ,ףקמ -/ חנומב יב אס < 9
 ,חנ.,ונ ,הנ יננ .בנ אנ .טמ .חמ ,המ ,גמ ,אמ .מ .טל .חל .גל אל .טכ ,דכ .בכ ,טי ,די ,ני ,אי מ
 .ט"וד .ח"יד .ז"יד ז"טד ,במ ,ול ,דל .בל .זי ,זט ,בי ןכ .חתפב םּצ א"ס | :ו"טד ,י'ד ,זיד ,ו"ד ,ה"ד ,גיד ,ביד ,א'ד

 ול אל ,דכ .טי .זו ,בי אי ןכ ,ףקמ אלבו חנומ אל איס + 5 = .'קו יתכ הָפַאָה שיחב :הָלַאָה ריבס <. ו
 .ייד .זיד ויד ,גיד ,אמ ,מ .חל .טכ ,דכ ,בכ ,טו חי .זי.אי .ט ןכ .אכרמ ףפקמ השלשדופ איס <. 5  .במ ,אמ

 ,י"כ שיח .,רדינק י'כ יי ,בי ןֶכ ,יִ פְְ א"ס צ.17 ,2כ הרסמב רסמג ןכ .שגדב הָרָס יאחנדמל ,יאברעמל ןכ +. 6

 ,גי בו אי ,ט ןכ .ףוָבָיא א"ס < 1 + ר"ת ס"ת ,ע"ת ,שיח .רהינק יב יט ןכ ,אל א'ס +. 21 .סית ,ץ"ת

 .רית .ס"ת ,ע"ת ,י"ת ,א"ת ,ש"ח .ח"יד ,זייד ,ז"טד ,ו"טד ,ביד ,הנ ,אמ ומ חל .בל .טי
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 בֶשָיְו ךלי וכְנַח אלו שדחחתוב הָנְּב רֶשֶא שיִאְדימ רמאל םעָ
 רש שיאְקחימו :וונכנחו רחא שיאְו הָמָחְלִמב תומָיְּפ ותיִבְל <

 שיאו הָמָהְלִמּב תומידפ תיִבְל בש דלי וללח אלו םֶרכ עט
 בש דל הַָקְל אלו הָשִא שר רש שיאי ללי רח

 םירָטשה פסו :הָנְחְקִי רחא שיאְו הָמְחְלִמּב תּומְיְּפ ותיִבְל 5
 בשָיו ךלי בּכלה ךֶרְו ארוח שיִאָקיִמ ּורמָאְו םֶעָהדְלֶא רּבדְל

 םירמשה תֶלַכָּפ הָיָה ּיִבָבְלַּכ ויָחֶא בבְלדתֶא סמי אָלְו ותיִבְל 9
 :םַעָה שאְרְּב תואְבִצ יִרָש ודק םַעָהלֶא רב

 פ :םולָשְל ָהיְלַא תאָרְקְו ז היל םֶחְלִהל רע-לֶא םבֶרָקְתיּכ 10

 הָמְראָצְמגַה םעָחילּכ היה ךל הָחְפו ףשק םולָש"מא היה
 מע התשעו ךמע םילשה אלדםאו ובו סמל ךְל ָּהָי

 -לָּכְדתֶא ָתיִּכהְ יב ךיָקְלֶא הוה הָנְתְנו :ָהיִלָע ּתְרַצְו המָחְלִמ 8
 היה שא "לכו הַמהְּבַהְו ףפהו םיִשָנִה קר :םרֶח"יפְל ּהָרּוכְז 4

 תג רַשָא יִביִא לֶלָשתֶא ּתְלַכְאְו ךל בת הָלְלֶשלַּ ריִעָב
 דֶאְמ ָּךמִמ תקחרה םיִרָעַהלַכְל השעה ןּכ :ּדְל הלא הוי 5
 רֶשֶא הֶלֶאְה מע יִרָעמ קב :הֶּנַה הָלֶאָקְדםִיוגַה ירעמדאל רשֶא 6
 םֶרָחהדיִכ + :הֶמְשְנלְּ הָיִחְת אל הֶלִחִנ ךל ןתנ יִהְלֶא הֶוחָי גז

 ךוצ רשאכ יסוביהו יוחה יזרפהו ינענְּכה 6 יתחה םִמיִרָמַּת
 םֶתְבְעות לכָּכ תושעל םֶכְתֶא ודמי רֶטֶא ןטמל יהא הָוהי 8

 :םֶכיִהְלֶא הוהיל םֶתאָטְַ םקיזלול ושע רשא
 ּהָשּפְָתְל היִלָע םֶחָלַהְל םיבר םיִּמָי ריעחלַא רּצְתִִכ ₪

 וִתאָו לכאת ּונָמִמ יִּב ןורג ויְלַע חָדְנל 'הָצעהתַא תיִחָשַתְאְל
 קב :רוצָמְּב ךינְפִמ אבל הָדָשַה ץע םֶדֶאָה יִּכ תְרְכִת אל 0

 ָתְרְכְו תיִחְשַת ותא אוה לָכִאִמ ץע*אל יפ עדתדרָשֶא ץע
 דע הָמָחְלִמ ךִמע השע איהדרֶשַא ריעָהדלע רוצָמ תיְנְב
 :הָתְדִר

 לָפ התשרל ףל ןתנ ףיקלַא הו רשֶא הָמְדאּב לָלַח אָצְמַו"יִכ אכ
 וס"ת .ע"ת ,י'ת ,רד"נק י"כ ביי .חל ןכ .ָּדָיְּב א"ס +. 18 = ,ר"ת ,ם"ת ,ע"ת ,י"ת ,א"ת ,ש"ח ןכ ,סַמָי ל"ג <. 5

 חל ,אל ,בי ןכ .ּוחַהְו א'פ + ₪ ויד .זיד ,חל ,בל ,בי .אי ןכ קו 'תכ לכו איסב :דלְבְו ריבס + 4
 .הנ ,גנ .בנ .טמ ,המ ,גמ .טל ,חל ,בל ןכ ,הניגנ אלבו ףקמ כ א'ס +. | ר"ת ,סית עת .יית ,ש"ח
 .ג'ד ,דכ ,בי ןב ,איִה איפ +. ,מ בלי הב ןכ .ףקמו ךפהמ -ָץַע אל איס +- 5  ,ייד .זיד ,היד .איד ,חנ ,ונ

 .ייד יד ,גיד ,אמ :אל ,טי ,חי ,זי .זט ,אי ןכ ,אכרמ השע א"ס <. 0



 ישרפ
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 ג דלֶא לדדמו ףיטפשו ףינקז ּאְצַו :והכה יִמ עֶדּנ אל הָדְשְּב
 3 לֶלָחָקְילֶא הָברְקַה ריִעָה הָיָהְו :לֶלְהַה תֶביִכְס רֶשָא םיִרָעָה
 רַשֶא ּהָּב דבְעאְל רשֶא רכב תָלְנְע אוהה ריִעָה לנק וצקלו
 + לַחְנְ"לא הֶלְנָעָהדתֶא אהה רִעָ לנקז ּודרוהו :לעְּב הֶכְשמיאל
 :לחְנְּב הָלְנעַָהתֶא םשדופרעו עַרָוי אָלְו ומ דבעיחאל רשַא ןֶתיַא
 5 כל ותרָשל ד יהְלֶא הָוהְי רחב םב יכ לול נב םיִנְַָה וש
 6 ריִעָק נק לכ ולו ביִרלָּ הָיָהָ םֶהיּפְדלעו הָוהְי םָשְּב
 הפּורַעְה הָלְנְעָהְלַע םָיִדְיתֶא ּוצָחְְ ללַָחַהלֶא םיברקה אוהַה
 ק אל וניניעו הזה םדַהדתֶא הכפש אל ּוניִדָי ורמאו נו :לחנב
 3 יקנ םּד ןְּתִלַאְו הָהָי ָתיִדְּפרֶשַא לָאְרְשי למעל כ :ּואְר
 9 יקנה םֶּדַה רעְבִּת הָּפַאְו :םָּדַה םֶהְל רַפַכִ לווה ףמע בֶרָכְּב
 ם 10 דיִּכ :הָוהְי יניִעְּב רֶשָיַה הָשַעְתְדיִּכ ךּפרְקִמ
 ָתיִבָשְו דָדָיִּב ךיָקלָא הָנהְי ות ךיביא- לע הָמָחְלִמל אַצְת
 11 ל נ תְחקְלו ּהָּב ּתְקשֶחְו רַאְתִתפָי תָשֶא הָיְבְשּב תיארו ויבש
 ו9 "תֶא הָתַשַעְ השארדהא הָחְלְְוד ָּתיּב מלא ּהָתאָבַהְו :הָשאל
 3 ףמיִכּב הָבְשיַו הילעמ היבש תלָמָשדתֶא 'הַריִסִהְו :ָהיִנְרפַ
 ָהיִלֶא אוָבְּת ןּפ" רחאְו םיִמָי חַרָי הָמָאתֶאְו ָהיִבְאתֶא הָתְכְבּו

 :ו הָתְחְלְשְו הב ּתְַפַק אלדםא היו :השאל ל התה הפלה
 רֶשַא תַחֶּת הָּב רמעְתתחאל ףַסְכּפ הָנְרְכִמִתִאְל רֶכִמּו השפל
 15 תחַאָה םיִשָנ יִּתַש שיאְל ןייַהְתחיִּכ :הָתיִנְע
 הָיָהְו הָאונשהְו הָבּוהַאה םיִנָב ולּודְלִיְו הֶאּונש תֶהאָהְו הָבּוהַא
 16 הָיְהיִדרָשִא תא ויְנְּבִדתֶא ּוליחְגה םויָּכ הָיהְ :הֶאיִנשל רֶכְּבַה ןֶבַה
 :רֶכְּבַה הָאּונשה"ןב נפל הָבּוהַאָקְְְּבדתֶא הכבל לפ אל ול

 וז "רָשָא ללב םגש יפ ול תַתָל ריי הָאטשַהְִּכ רלְבַהתֶא
 :הָרְכְּבִַה טפשמ 15 ונא תישאר אוההיכ ול אָצמִ

  ויִבָא לוָקְּב עמש ּוְניִא הדמו רוס ןב שיִאְל הָיְהְייִּכ
 1פ לָמָאְו ויִבָא וב ושָפַתְ :םהיִלַא ( עָמָשי אלו ותא ּוְרְסִיַו יִמִא לוקְבּו
 90 ןנקז -לֶא ּולָמָאְו זומקמ רעש-לאו ורע ינקזדלא ותא ּואיָצוהְו
 .ויד ,גיד ,חנ ,גל .טכ ,דכ ,טי .הי ,אי ןכ .חתפ ףטח ּודַדְמּו איס +. 2 .בי אי ןכ ₪ .אכ
 ,יקו יתב ּוכְפָש א"סב :יק ּוכְפָש יתכ הָכְפָש +7 | .ו"טד ,גיד ,דכ ,בכ ,בי ,אי ןכ ,איָהַה אס ד - 6

 .שיח ,.בי ןכ
 הלט ןַּכְרַתַאְו איפ +.15  ,רדס ןאכ ןיא איסב +. 0 .א"י קוספדע יא קוספ דיג ןמיס היעשוב הרקע יגר הרטפה +9

 ,רית ,סית .עית ,י"כ אית ש"ח ,רדינק י"כ גיי ןכ ,ולו א"ס +. וז יד 'ו תישארב ןייע :אדח

 ופ*
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 אאז 91--אאזז 5 םירכד 9

 ּוהָמְנְרּו :אָבסְו ללוז ּונָלְקְּב עָמש ּנְנִא הרמּו ררוס הָו נב וריע גו
 לֶאְרשידלְכ ו ףּכְרִקִמ לדה תְרַעְבּו תַמָו םיִנָבָאַב וריע יִשנַאדלָּכ

 דטּפָשִמ אָמְה שיִאְב הָיְהְידיִכו :ואר ועְמְשְי לפ
 -יִכ ץעָהדלע ותְלְבִ ןיִלְתִאְל :ץעלע ותא ָתיִלְתְו תמּוהְו תֶומ
 אפה אלו ּולָת םיִהְלֶא תֶלְלְק לכ אוהַה םויכ ּנְרְבְקִּת דבק
 :הָלָחְג ףל ןמנ ךיהלֶא הוה רֶשָא מאת

 קְמלַעְתַהְו םיִחְדִנ וישדתַא לא [- רושדתַא הֶאְרְתְדאָל בכ
 אלו לא ִףיִחֶא בורק אל"םא ו :ףיחֶאל םֶביִשְּת בשָה םקְמ ?

 ותא ףיִֶא שרד דע ךמע היה סי ךוָתלֶא ּותָפַסִאְו וָתְעַדְ
 השעת ןכו ותלמשל השעָּת ןכו ורמחל השעפ ןבו :יל יתבשהו
 :םלעְתהְל לכותאל הָתאָצְמּוונממ דבאתדרָשַאדיִחֶא תֶדַבָא לבה

 דר םיִלָּפְנ רוש יא ףיחֶא רומָחְתַא הֶאְרְתאְל
 הָבָניִלָכ הָיְהְידאל :למע םיִכָּת םֶקָה םקמ ּתְמלַעְתַהְ
 -לָּכּי הלא הָיהְי תבַעּוִת יִכ הש תלמש רֶבגִט שבלול 6%
 :הֶלֶא הש
 םיִחרפֶא ץֶרָאְהְדלַע וא ץעדלֶָכְּב כ ךְרְדּכ פל ריפצְדל אָרָקִי יכ 5

 חקת"אל םיִציְבְהְדלע וא םירפֶאָהְ"לע תֶצַבִר םַאָהְו םיציב א
 ּךְלהקְּת םיִנָּבַהדתֶאְו םָאָהדתֶא חלשת חלש םיִנָּכַהְ"לע םָאָה ל
 תִיַּב הָנְבִת יִּכ םיִמָי תְכִרָאָהְו ךְל בַיי י עמל 8

 לפו"יכ 0 א םיִשָת -- דג הָקַעַמ ישע שדָח
 ערה הֶאְלְמה שדְכתְדְְּ םִיִאְלכ ךמרּכ ערזתאְל ּונממ לָפנַה 9

 כ
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 שֶרָחָת אל | :םרכה תַאּובְתּו עְרַזִת רָשֶא 0
 :וָּלחי םיֶּתַשפו רמצ וגז 5 אֶל :ויִחָי רמָחְבּודרושְב גג
 רשֶא ִּדְתּוסַּכ תּופְנִּ עברא לע ךְלהֶשַעִּת םיִלדְ 19
 היִלֶא אבו השא שיא הק יִכ :ּּבהַסַכִּת 3
 =תֶא רַמָאְו ער םש הי לע אצּוהְו םיִרְבְּד תֶליִלַע חל םֶעְו :הָאְנְשּו 4

 :םיִלּותַב הל יִתאָצְמ"אַלְו הלא בָרְקַאְו יּתָחק כל תאזה הָשֶאָה
 ריִעָק ינקו -לֶא רךענה יִלּותְבתֶא ואיצוהְו ּהָמאְו ךענה יבא הקלו 158

 :במ ,אמ ,מ % ,אל ןכו .חנומ ןכָנ וחיריב <.3 בפ .טכ ,טי ,חי ,אי ןכ .חתפ ףטה תללק 0% ₪

 א"ס + 6 ר"ת ,םית .עית ,ש"ח ,זט ,אי ןכ ,ןֶּכ א"סבו :ול הל .בכ .זי .זמ ןכ .הניגנ אלבו ףקמ -ןַכְָו א"סב

 .חזיד זייד .זיטד ,ויד .גיד אמ ,מ חל ,ול ,דל ,בל ,בכ ,טי ,זי ,זט ,ני ,אי ןכ ,הניגנ אלבו תקמ רי
 הֶרְעִּגַה איסב :יק הָדְעַנַה 'תכ רַעַּנַה < 5 .הל .אל ,זט .בי ןכ ,ווָּבְחַי אס = ד 1 .יתבר ] * 6

 : : .ש"ח .זיטד .בל .בי ןב .'קו 'תכ



 983 אצת[יכ אאז] 6-9

 8 הזה שיא יּתְפָנ יִתְּבתֶא םיִנקְוהדלֶא רענה יִבָא רֶמָאְו :הָרָעְשַה
 גז יִתאָצְמדאְל רמאל םִיִרְבִּד תלילע םש אוהההנהְ :ָהֶאְנַשיַו הָשֶאְל
 ינקז יִנָפְל הָלָמְשַה ּושְרֶפּו יִּתב יִלּותְּכ הָלֶאְו םיִלּותְּב ךּתְבְל
 5 ותא ושנעְו :וִתא ור שיִאָהתֶא אוההְדריעַה ינקז וחקלו רעה
 ב לע ער םש איצוה יִּכ הרעה יבָאל וגה ףַסְּכ הֶאַמ
 :וימידלָּ ּהָחְלַשְל לכוידאל הָשֶאְל היהתחולו לארשי

 90 :רענל םיִלותְב ואצמנדאל הוה רֶבְּדַה הָיָה תָמָאדִאְו
 9 ּהָריִע יִשְנַא הּולְקְסו ָהיִבָאד תיִּב * חַתְפִדלֶא רענההתֶא ּואיצוהו
 תְרעְבּו הבא תיִּב תו - לֶאְרְשִיְּב הֶלְבְ הָתְשַעיִּכ הָתַמְָו םיִנָבָאּב
 99 הָשִאדםִע| בכש שיא אָצִמידיִּכ :דפרקמ עְרַה

 הָשאָהְו הָשֶאָהִימע בכשה שיִאָה םָיִנָשסִנ תמו לעבתַלְעב
 39 הָלּותְב ךענ הָיהָי יִ :לארשימ עֶרַה תְרַעְבּו
 > "תֶא םֶתַאַצוהְו :הָמע בכָשְו ריִעָּב שיא הֶאָצְמּו שיאל הָשְרֶאמ
 "תֶא ּותַמָו םיִנבַאַּב םתא םתְלְק קסּו אוהה ריִעָה רעָשדלֶא םָהיִנש
 -רֶשַא רבע שיִאָהתֶאְו ריִעְב הקעַצהאל רשֶא רבּדדלע רענה

 8 דםָאְו :ףּברקמ ערה ּתְרַעָבּו יהער תשאדתַא הנ
 בֶכָשְו שיִאָק ּהָּביקיִוחַהְו הָשְרֶאְמַה רענההתֶא שיאָק אָצִמַי הָדָשּב
 ₪ רָבְד השעתהאל לענלו :ודבל מע בכַשדרַשא שיִאָה תמו הָמַע

 ןָּכ שפנ וחְצְרו והערדלע שיא םּוקָי רשָאְפ יִכ תֶוָמ אָמִח רענל ןיא
 גז עישומ ןיִאְוהָשְרֶאְמִה רענה הָקַעָצ הָאְצִמ הָרְשַב יּכ :הָוה רֶבִּדַה
 8 "אל רַשֶא הלּותב לענ שיא אָצְמְידיִּכ :ּהל
 ₪ יבָאְל מע בכשה שיאָה ןתְנְ :ּואצְמְנְו מע בַכָשְו הָשָּפִתו השְרא
 לכויזאל הָנְע רֶשֶא תחִּת הָשֶאְל הָיָהְתּולְו ףַסָּכ םישמָח רענה
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 :ר"ת ,סית ,ע"ת .ש"ח .רדינק י"כ 'ה ןכ .ּהָלםש איס+.ו+ .שיחיויטד טי .,חי ,בי ןכ .יק הָרְעַגַה 'תכ רַעַנַה +. 6

 ,זמ ,אי ןכ ,ףקמ אלבו אטשפ רולו א* פס +. 9 .ו"טד ,גיד ,דכ .בי ,ט ןכ ,איִהַה א"ס +. 88  .ד"ו קוספ ליעל ןע

 ,אמ ,א ל יקו 'תכ הרעל איסב :' ק הרעל 'תכ רעַגל +. .ויד .במ ,אמ ,מ ול הל .בל .דכ טי

 ! חַתַפ א"ס + 21  .ש"ח ,ו"טד .חל יבי % יקו יתכ הָרְעַּגַה א"סב :'ק הָרְעַגַה יתכ רַעַגַה + לג .ש"ח ,ו"טד

 יתכ הְרָעג איסב :'ק הָרָעִנ יתכרענ + 8 | ויד ,חנ ,במ ,מ בל אל .טכ .טי .חי ןכ .חנומ הימרגל תי

 איסב :'ק הָרָעַּגַה 'תכ רֶעַנַה = % | .גיד הול .אל דכ .בי ןכ .איָהה א"ס +. 5  .שיח ,ו"טד ,בנ .אלןכ יקו

 ,אמ הל ןכ . ,'קו יתכ הְרָעְּגַה איסב :יק הרענה 'תכ רַעַּנַה <. 5 שיח .ו"טד ,בי ןכ ,'קו 'תכ הֶרְעַנַה

 איס +5 = .שיח ,ויטד ,גמ ,בי ןכ .יקו יתכ הָרְעגִלְ איסב :יק הָרְעַגַלְו 'תכ רֶעַגְלְו -%5 ש"ח ,ו"טד

 הָרָעַנַה איסב :'ק הרעה 'תכ רָעַּגַה <. ש"ח ,ויטד ןכ ,'קו 'תכ הָדָעַגל איפב :יק הָרְעִגְל 'תכ רֶעָבל

 .שיח ,ויטד .בג .דכ ,זט .בי ,אי ןכ ,יקו יתכ הָרָעַג איסב :'ק הרע יתכ רענ +.  .ש"ח ,ו"טד ןכ .יקו יתכ

 ןכ ,ףקמ אלבו אטשפ ולו איס +. 5 שיח ,ו"טד .זט ןב , יקו יתכ הָרְעִגַה איסב :'ק הרעגה 'תכ רָעַנַה "₪

 .מ ,אי ןכ .היטרגל הגומ ו ולו איסו :וזד .במ ,דל .בל .דכ .טי .זט .בי
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 ויִבָא תשאדתֶא שיא חֶקידאְל :ויִמָי"לָכ הָחְלַש נכ
 אָכְדדעִצְפ אָבְיאְל זויִבֶא ףַגָּכ הָלִנְי אלו ל
 רֶוְמִמ אָבְיאְל :הָוהְי להק הָכְפָש תּוְְכו 5

 :הָוהְי להקּפ ול אָבְייאָל ירישע רוד םג הֶוהָי להְקּ
 דאל יִריִשָע רוד םג הָוהְי להק יִבָאוִמּו ינומע אָבְידאְל :
 םֶכְתֶא ּומדַקאל רֶשֶא רבְד"לע :םֶלועדדע הָוהְי להב םֶהְל אָבָי >

 -תֶא יִלָע רַכָש רָשֶאְו םיִרצִמִמ םֶכְתאָצְּב ךרדּב םיפכו םֶחָלְּ

 "לכ םֶתְבִמְו םֶמלֶש שְרדתדאל :ףיקלא הָוחְי ָךְבהֶא יפ הָכְרְבִל *
 אוק ךִָחֶא יכ יִמדֶא בעתְת"אל :םלועל ףיִמְנ

 םָקְל ּודְלָוי-רָשֶא םיְּב וצְראְב תיְיָה רָנהיּכ ירְצמ בעְתְתְדאְל 9
 ם אָצְתיק :הָוהְי להָקּכ םֶהל אָבָי ישילש רוד 9
 רָשא שיא ףב הָיהְהיּכ ער רב לָּפַמ תרמו ףיִבְיִאלע הָנֶחַמ וג

 אָבְו אק הֶנְחְפְל ץוחמהלֶא אָצְו הלילדהרקמ רהְט ףיחְידאל
 שָמשה אָבְכו םִיִמַּב ץחרי בֶָרְעדתְנְפל הָיָהְו :הָנחְמַה ךותדלַא וג
 הָמַש תאָצַיו הנחמל ץוחמ ףל הית דָיו :הֶנִחְמַה ולא אָבָי ו
 ּהָב הָתְרפְהְו ץוח ּךתְבְשְּב הָיָה ךנזַא-לע ףל היהת דֶתִו :ץוח +
 ףנחמ ברָקְּבו ךלהתמ ףיהלֶא הָוהְי יכ :ּתֶאצְתֶא תיפכְו ּתבשְו 5

 לב הֶארידאלו שודק ונח היה ךינפל יביא תתלו ףליצהל
 דָבָע ריִגְקְתִדאְל :ףיִרְחֶאמ בָשְו רד תָורע 5

 :וננות אל ול בוט ךיִרָעַש דחאְּב רֶחְבְירַשַא םוקְּמְּב
 שֶדַק היהְידאלו לֶאְרְשַי תנְּכִמ השדק הוהְתדאל 88

 ,בי .אי .ט .ח .ו ,א אּכּד ןכו .ףלא 'תכו 'ג הילע רפמנ ,הנ .גנ .אנ ,חמ ,המ ,טל :אל הרסמב +.5 ג
 היד גיד .איד .חנ הנ הג .גנ אנ ,טמ .חמ המ .טל .חל הל .דל ,בל ,אל ,טכ ,בכ חי .זי הס .גז
 הָּכַּד ןכו ףלא 'תכ יבו א"ה ןיד 'ג הילע רפמנ בנ ,נמ ,אמ הרסמב :ט"יד ,ח"יד ,ז"יד .ןיטד י"ד ד
 ןכ <. 5 = -ונ ןכו ,ליעלמ אבו יללהב + 3  .ו"טד ,היד .דיד ביד ,בנ ,גמ ,במ אמ מ גל .דב טי די
 ,ביד ,איד ,חנ .הנ .גנ ,אנ .טמ המ אמ .מ ,טל ,חל .ול .דל ,דכ ,בכ ,שי ,זי .זט ,גי ,בי דבל אושב
 .ויטד .ויד .גמ .במ ,אל .טכ ,חי ,די ,אי ןכ .חתפ ףטח ָּךְללקְל איס | :טייד ,ח"וד זייד י"ד .ז"ד היד
 ,דכ .חי ,בי אי ןכ ,אלמ ףינַזָא א"ס + 3+ | .ר'ת .ס'ת ,י"ב א"ת .שיח .בנ .חל .דל .בל ןכ ,האלְו א'ס < 5
 במ גל .בל ,אל ,םי די ,אי מ ןכו .ּמְרַפְחְו הגומ רפסב + 4 ,י'ת .ייד .ז'ד ,גיד ,חנ ,אמ ,חל .בל טכ

 .ונ .בנ .במ ,אמ ,מ ,חל .בל ,אל ,חי ,זט ,בי ,אי ןכ .אלמ ףיִנְחִמ איס +. 35 חיי איי בויא ןויע :שיח .גיד
 .טי .זט ,אי ןכ ,ףקמ אלבו ריבת רַשֶא א"ס <. 6
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 9 ףיָהְלָא הָוהָי תיִּב בְלַפ רָחִמּו הז ןֶנְתֶא איִבְאְל :לארשי יִנָבִמ
 :םינשדםנ יח לא הָוהְי תבעו יִ רַדְעָכל

 1 גג ד ולא הֶוהְי א ףכרכי פל תיקח אל ו שת = :דשי
 :ההשרל הַמָשאָב הֶּתאְדרֶשַא ץֶרֶאָהְלַע די חלשמ לַכְּב

 2 ומלשל רַחאָת אל הלא הוהיל | רֶדָנ רָדִתחיִּכ

 אלת יכו :אה ב היה ךמטמ יקל הָוהְי שררו שרדה
 3 רשאפ תיִשעְו רמשת ףיִתפְש אצומ :אטח ָךְב היהייאל רֶדְנְל
 :ּךיִפַב ָּתְרַּבִד רָשָא הָבְדִנ ףיָהלֶא הָוהיל ָּתְרַדָנ

 5 "ַלֶאְו ּףָעְבְש ָךֶשֶפִנַכ םיִבְנִ תלכו ףער םֶרְכְּב אבֶת יּכ
 5 פטקו ער תַמְכַּב אבֶת יּכ :ןִּתַת אֶל ּדִיִלָּכ

 :ךער תמק לע ףיִנָת אֶל שמחו ֶדָיְּב תלי
 דכ ויניִעּב ןחדאָצְמִת אלא הָיְְו הָלָשְבּו הָשא שיא חיי

 ּהָחְלְשו ּהָרָיְב ןַתְנו תַתיִרְּכ רפס הל בַתָכְו רָבּד תֶורָע הב אָצְמיִּ
 ג שיִאָה ּהָאנְשּו :רחאדשיאל הָתְיַהְו הַכְלָהְו ותיבמ הָאְצַיְו :!תיִבִמ
 יכ לא ּותיִבִמ הָקלְשו ּהָדיִב ןַתְנְו תַתיִרַּכ רפס הל בַתָכְו ןורָחֶאָה
 + הָלָעַב לכוידאל :הָשֶאל ול ּהחקלדרשא ןּורַחֶאָה שיִאָה תּומָי
 ירחַא הָשֶאְל - תויְהל הפח בוש הָחְלַש"רָשַא ןושארה
 ץֶרָאָהְדתֶא איטחְת אלו הוה ינפל אה הָבַעותִדיִּכ הֶאְמַמַה רָשֶא
 5 חַקידיּכ :הֶלַח דל ןתנ ּףיַהלֶא הָוהְי רָשֶא

 רָבְדְ"לַכְל ויל רעואל אבָצְּ אצ אל השדה הא שיא
 6 "אל :חָקְלְ"רֶשָא וִּתְשאתֶא"חַמשְו תחֶא הָנש לתיבל הֶיְִי יקְנ
 7- :לבח אּוָה שָפְניִּכ בָכְרְו םִיָחר לָבַחְ
 תמו ורְכִּו פדרַמַעְתַהְו לארשי ינְּכִמ יָחֶאְמ שנ בכנ שיא" אצִמ
 8 רָמָשה :דפרקמ עֶרֶה תְרַעְבּו אוהה בנגה
 םֶכְתֶא ּורוידרָשֶא 'לכַּכ תושַעַלְו דאָמ רמשל תַעְרָצַהדעַנְנַּב
 זייד .ז"טד ,גיד .בג ,במ ,חל אל ןכ ..אלמ ָּדָי אפ < ו .במ ,אמ ,מ נל אל ,זי ןכ ,יריצב רֶדַנ א"ס +. 9

 ,אהפט אכרמ הָתָיְהְו הָכְלֶהְו א"ס =. ,דכ מש הב ןמיס .דומעה שארב אָצּומ +. 54 .ס"ת ,ע"ת ,ש"ח ,ח"יד

 .גיד .בל .טי .בי ןכ .איָה איפ + + | .ייד .זיד .ויד ,חנ ,במ ,אמ מ ול ,בל .דכ .בכ חי .זט ,בי ןכ
 הלו ול , טי ,ןמ .בי ןכ .אחפט אכרמ ותשֶא-תֶא חַמָשְו א'פ +. 5 .בי ןכ ,'קו 'תכ -לָּכ א"סב :-ַלָּב ריבס +. 5

 'מ .טל תל ,רל גל מי זי גי מ עובר חנומ ןכ < 7 | יד ,גיד ,הנ ,גנ ,אנ ,טמ ,חמ .המ ,במ .אמ
 ,די ,אי ןכ ,אלזאו אמדק ./ אַצָמִידּב א"ס :ייד .ז'ד ,ויד ,א'ד ,חנ ,ונ ,הנ ,גנ ,בנ .אנ .טמ ,חמ ,המ ,גמ

 ,ףקמ אלבו אכרט רַמעְתַהְו א"ס +. 1 .ט"יד ,ח"וד .זזיד ,זיטד .היד ,גיד ,במ ,אמ ,ול .בל .טכ .דכ .בכ זמ

 .ַּּב ריבס +. .במ .דל .בל ,דכ .טי .זט ,אי ןכ
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 -רֶשֶא תא רוכָז :תושעל ורמשת םֶתיוצ רשָאְפ םיולח םיִנהְּפה 9
 :םיִרָצְמִמ םכְתאָצְּב ךרדּב םירמל יָקלֶא החי הָשָפ

 ותיִּבְרלֶא אְבְתִאְק הָמּוֶאְמ תאשמ דָעְרְב הָשָתְיכ 2
 ףילא איצוי וב השנ הֶּתִא רָשֶא שיִאְהְו דמעת ץּוחּכ :יטבע טבעל וג

 בשָה :וטבעּב בּפכַשת אל אוה יִנָע שיאדםאְו :הָצּותַה טובָעָהתֶא

 ףלו ָךַכְרְבו ותָמְלַשְּב בכשו שמשה איְבְּכ טובעְקתַא ול ביִשֶּת
 קשעתדאל :ךיהלָא הָוהְי יִנָּפל הָהכְדָצ הָיִהִּת
 :ףירעשב ךצראּב רשא ךרגמ יִא ףיחאמ ןויבאְו נע ריִכְש

 אּוה ויִלַאְו אוה יִנַע יִּכ שָמְָשַה וילָע אוָבְתִאְלְו ורָכְש ןּתַת למויִּב 58
 :אטח ב הָיָהְו הָוהְידלֶא יל ארקידאלו ושָפְנתַא אשנ

4 - 

 -לע ּותמּוידאל םיִנָבּו םיִנָּבִדלַע תובָא ותנירול 86
 טָפְשַמ הָּמַת אל ;ותָמוי ואְטְחְּב שיא תובָא גז
 םִיִרְצְמַב תייה דבע יפ פרז :הָנָמְלַא דָנָב לבָחְת אָלְו םִתַי רנ 8

 רָבּדַהתֶא תוטל ףוצמ יכ יכ לא ןּכ"לע םשמ ּיָהלֶא הָוהְי ָךדְפיו

 ₪ רַמַפ ּתְחַכְשְו ּךדָשְב ףריצק ירצקת כ :הזה ופ
 לֶכְרְבִי עמל הָיהְי הָנְמְלאְלו ותל רגל ותְחְקְל בּושְתאָל הָדָשּב

 טבחת יִכ :ףידי השעמ לֶכְּב ךיָהְלֶא הוהי לס

 רצְבִת וכ :הָיְָי הָנְמְלאְלְו םותיל ךגל ףיִרַחַא רָאּפִת אל תו
 תרכזו :הֶיהְי הָיִמְלאְלְו םותיל ךגל ףיִרחֶא לקשת אלק ףמרכ
 רָבּדַה"תֶא תושעל ףוצמ יכנִא ןפדלע םירצמ ץֶרָאּפ תה בעי

 -לֶא ּושְגְנְו םיִשנַא ןיב ביר הָיָהְידיִּ :הָוה הכ
 :עָשְרֶהְדתֶא .ועישרהְו קידצהדתא וקידצהו םיטְפְשו טָּפְשִמה
 יִדָּכ יִנָפְל ּוהָּכַהְו טפשה יליִפהְו עָשְרֶה תוָּכַה ןבדםא הָיָה
 הָלֶאדלע ותְכַהְל ףיִסיְִַּפ ףיסי אל ונָּכִי םִעְּבְרִא ּ:רֶפְסִמְּב וִתְעָשר
 :ושיִדְּב רוש םקחתִדאל יל ךיַחֶא הָלְקְנְו הָּבר הָּכִמ

 זפ

 -'ק

 ,ונ,הנ ,גנ ,אנ .חמ .המ .במ ,אמ ,טל חל,דל בל 5 .דכ .טי .זט ,ני ,בי דבל אושב ןכ + 8 .רֶָשֶא ריבס +5
 וויטד .י'ד זיד .היד .גיד בנ ,טמ ,נמ .מ ול ,טכ .בכ חי .זי די / ,ט ןכ .התפ ףטח ּךְכְרַבּו איס :ויד ,ביד .איד

 איס +. 11 יו קוספ דיי ןמיס יב םיכלמ .ןויע :רית .סית ,ע"ת .ש"ח ןכ תמי ל"נ ז. 6 = .טייד ,חיוד ,זייד .זיטד

 ול .בל :טכ .רכ .בכ ,שי :זי .גי ןכ .הניגנ אלבו ףקמ דֶּכ איס +. 185 | ר"ת ,סית ,עית ,י"ת ,זמ ןכ .םותָיְו

 איס ₪0 ה :עזת .אית ,דיד ,רדינק י"כ יה ןכ .םָיַרְצַמ ץֶרָאְּב איס + 5 הנ ,במ .אמ ,מ

 ,בפ ,םי ,זי ,זט .די ,גי איפה ץמקב ןכ +- ויד ,גיד ,מ ,חל .טכ .טי חי ,אי ןכ .ןטק ףקז חנומ ֶּתיז

 ןכו .חתפב רַאַפִת יקובגזב :טייד .היוד ,ז"ד .זיטד ,ייד ,זיד ,גיד .ביד ,איד ,גנמ במ ,אמ ,מ .חל .ול .רכ

 .ויטד .ויד .היד ,חנ .,וני ;הנ .,גנ ,בנ .אנ .טמ -חמ .המ .טל ,דל .גל ,בל .אל .טכ ,תי .בי ,אי .ט
 .במ-.חל הל .בל :בכ 'םי ,זי זמ .בי אי ןכ .אכרט אהפט רֶבִּדַה תֶא איס < 5



 ישרפ

 27 אוכתדיכ אצט 5--אאטז 8

 5 ולדןיא ןֶבּו םֶהַמ דחא תמו יּלָחְי םיחא ּובָשְיִ
 ּהָחְקְלּו היִלָע אָבָי הָמָבִי שיאל הצוחה תַמַהתֶשֶא הָיִהְתִדאל
 0 יח םשדלע םּוָ הלת רַשֶא לוכְּבַה הָיָה :הָמּבִו הָשֶאְל ול
 7 תֶחָקְל שיִאָה ץפחי אל"םִאְו :לֶאְרשימ ומש הָחְמְידאְל תמה
 ומ ןאמ הָרְמאְ םינקְוהדלֶא הרעה ותְמְבִי הָתְלַעְו וִתְמְבְיתַא
 8 וריעדינקז ולדוארקו יִמָּבַי הָבֶא אל לאְרְשיּב םש ויחֶאְל םיִכָהְל
 9 ליִלֶא ותמְבי הָשִִנְו :הָּתְחְקְל יִּתְצַפְח אל רַמָאְו דַמַעְ "יל ורכדו
 הָרְמִאְו" הַתְנִ ויִנָפְב הקר ולנר לעמ ולענ הָצְלַחְו םינקזה יניעְל
 9 מש אָרְקְִו ויחֶא תיב"תַא הבא רַשַא שיא הָשָעִי הָבָּב
 11 םיִשָנַא ּוצָנידיִּכ :לעוה ן יּולַח תיִּב לֶאְרְשָיְּב
 ךימ ּהָשיִאדתֶא ליִצַהְל דָחֶאָה תָשֶא הפרה ויחָאְו שיא ּוְדחָ
 ו םוחָת אֶל ּהָפַכְתֶא הֶתצְקְו :ויִשְבמְּב הָהיִוָחָהְו הָדָ הָחְלָשְו והָּכַמ
 5 !הֶנטקו הלודג ןֶבָאְו ןכא ָךְסיִכַּב דל הוהי"אל :ףגיע
 ו המלש ןֶבָא :הָנטקּו הֶלודְג הָפיִאְו הפי ּדְתיִבְּב ָךְל הָיהְידאל
 לע יִמָי ּוכיִרַאְי ועמל לְהְיהְ קָדַצְו הָמְלְש הָפיִא היה

 ג דלָּכ יא הוה תבעות יכ ל ןתנ הלא הָוהְיררַשַא הָמְאַ
 :לָוע הָשֶע לָּפ הָלֶא הָשְע
 16 רש :םִירצְמִמ םֶכְתאָצְּב ךרדּכ קָלִמַע ךל הָשָעְדרֶשַא תֶא רּוכְ
 אלו עגַו ףיע הָּתאְו ךירחא םילָשמהלכ לב בגויו ךרדּב דרק
 9 ביִבּפִמ ךיּכְאלּכמ ףל ו ףיקלא הָוהְי חינהּב הָיְהְו :םיהלֶא אַ
 רָכְזתֶא הָחַמִּת ּהָּתְשְרְל הָלָחִנ דל ןתנ ד יַהְלֶא"הְוהי" רֶשַאְלְרֶאְּ
 :חַבָשִּת אָל םיִמְשה תחְּתַמ קָלָמַע
 5 וכ הֶלָחְנ ךל ןתנ יָהְלֶא הָוהְי רָשָא ץֶרָאָהְלֶא אוְבְתִיִּכ הָיָהְ
 ! רָשֶא הָמדֶאְ יפי תישארמ קל הב מש הָתְשְרִיְ

 לכ - ,טכ ,חי ,זי ,בי ןכו ל הֶרְעַשַה וחירי שטוחב +1 0 ,טי ,בי ןכ ,ווָּבָחַי א"ס +. 5 /

 ,אמ ול .טי ,זט ,אי ןכ .ןטק ףקזחנומ הָרְמָאְו הָתָנָעְו א"פ + 9 | .תייד ,ז"יד ,ז"טד י"ד .זיד ,חל .ול

 ,אנ .טמ .חמ :המ ,גמ .במ מ מל ,דל ,גל .בל ,אל ,דכ .זט ,די ,גי בי ,אי איעג אלב תיובה ןכ +. ו
 הול .טכ .בכ .טי חי זי .ט ןכ ,איעג יִנָהְּב איס = :טייד .זיד .ויד .היד .איד ,אע .ע .בס ,אס ,חנ .ונ .הנ .גנ
 .היד וג .הג.גנ,בג .אנ .טמ ,חמ ,גמ .טל,נל ,אל טי ,חי ,די . ןגונמ ןכ + 6 .ת"וד ,זייד .זיטד .ייד .אמ חל
 הָוהְי-רֶשֶא א"סו :ז"ד .ו"ד .איד,חנ ,המ ,מ ,טכ ,זמ ,גי אי ןכ .חנוט חגוס הָוהְי רָשֶא א"ס :ט"יד ,ח"יד .ז"יד ,ז"טד

 .רל ,בכ .זי ןכ .הגטק אשילת יָתְלֶא א"פ +. 9 יד ,גיד ,במ ,אמ חל גול .בל ,דכ ,בכ ,זי ןכ .חנוטו ףקמ'.

 .ב"כ קוספ דע 'א קוספ 'פ ןמיפ היעשיב ירוא ימוק הרטפה <: ]כ
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 וניְתְבִאל הָוהְי עִּבְשנ רָשֶא ץֶרָאָקְדלֶא יתאָבִדיִכ ףךהלֶא הָוהיל
 הֶוהְי בז ונפל והינה ד אָנָטַה ז ןח הקלו נק תֶתָל :

 :ברו זמ לוד שו םשדיהוו טעמ יתמּב םַש רעו .הַמיִרְצמ
 -לֶא קַפְצִגו :הֶשָק הָדבַע ונע נתי ונונעיו םיִרַצְמה ּונְתִא ושרי
 דתַאְו ּוניִנָעתֶא ארָיַו ונלקדתא \ הָוהְי עמשיו ּוניִתבא הלא הנה

 היט ערובו הקזח דָיּב םיִרָצממ הוה נאצי ונמל למ .
 ולפיו הוה םוקְמַהדלֶא ונָאְבְיַו :םיִתָפְמְבּו תומאָבּו לד אָרמְבּו 5
 -תֶא יתאבה הגה הפו :שָבְדּו בֶקָח תְבָו ץֶרֶא תאזה ץֶרָאְקתֶא וט

 הָוהְי לנפל ותחנהו הָוהְי יל הָּפַתְנרָשַא הָמְדַאַה יִרָּפ תישאר
 רַשא בוטהדלֶכְב ּתְחַמְשְו :ּךיקלֶא הָוהָי ינפל תיוחמשהו יהל גג

 :ךּכרְקְפ רָשָא רָגהְו יולהו הָּתַא ףתיבלו ףיקלַא הָוהי ךלדןסנ
 ָּךְתֶאּובּת רָשָעַמְדלָּכתֶא רשע הֶלַכְת יכ 2

 הָנִמְלַאְלְ םותיל רגל יולל הָּתַתְנְו רשַעַמַה תנש תשילשה הָנָשּב

 שדקה יִפְרעּכ ךיַפלא הָוהְיינפל רמו :יעבשו ךירעשב ילְכְְ
 ּךַתְוצמ"לכְ הָנֶמְלַאְלְו םותיל רַנַלְו יולל ויִּתְַתְנ םִנְו תִיִּבַהְזִמ
 ינאָב יִתְלְכָאדאל + יִּתְחְכֶש אלו ד יָתוֶצמִמ יתרבעדאל יִנָתיִוצ רָשֶא
 יתעמש תמל ונָמִמ יִתתְנאלו אַמַמְּב לנָמִמ יתרעב"אלו ונמִמ
 ןיעממ הָפיִקְשַח :ינְתיוצ רשא לֶכְכ יתישע והלא הָוהי לוקְּב
 הָמָדַאַה תַאְו לאְרשידתֶא למעדתא ּךְרְבּו םימשהדןמ ףשדק

 :שָבְרו בל תב ץְא וניפבאל שנ רש ונל הַָּתְנ רשא
 תושָעל ףוצמ הלא הָוחְי הוה םויה 8

 דלֶכָּב םֶתַא ָתיִשעְו ףרמָשְו םיִטְּפְשִמַהתֶאְו הָלֶאָה םיִקְחַהְדתֶא
 םיהלאל ףךֶל 'תויָהל םויה ּתְרַמָאַה הָוהְיתֶא :ףָשַפִנדלֶכְבּו ףבבל
 :ולקב עמשלו ויִסְפָשִמּו ויתוצַמּו ויקח רמשלו ויַפְרְדִּב תֶכְלְלְו
 ּךְל"רֶּבִד רָשָאּכ הֶלְנָ םעל ול תחל םויה ּףְריִמָאָה .הָוהיו
 .ר"ת ,ו"ת ,שיח ,רדינק י"כ יד ,גל ןכ ,סּוצעו א'ס +. 5  .סופדה תואחסונ בורבו י"כ םירפס לכב ןגונמ ןכ < 5
 .בנ ,אנ .טמ ,חמ .המ ,גמ .במ .אמ .מ ,טל הל ,דל גל ,בכ .זי ,די ,גי ,ח ,ו דיוי רסחו ויו אלט ןכ <
 איטד ,ביד .אל ,הי ,בי ןכ .דיוי אלמו ויו רסח ּנָאיִציו א"ס :ו"טד ,ו"ד .ה"ד ,ד"ד ,איד ,חנ ,ונ ,הנ ,ננ

 ןכ .רסהד רסה ּונָאְצִיַו א"סו :חל ,בל מכ ,דכ זמ ,אי ,ט ןכ .אלמד אלמ ּונָאיצויו א"סב | :חייד .ז"יד

 .גיד מ ,חל דל ,טי ,חי ,זט ,בי .אי ןכו ,רסח תתאַבּו יללהב ,הגומב ןכ +.5 = .ט"וד ,י"ד .זיד ,ג"ד ;מי
 ןכ .התפ ףטח רשעל איסב :שגדב רֶשְעְל ןירוק אירבטב ,אבר ארוזהמבו טמ הרסמב הילע רסמנ ןכ 5
 ,אי ןכ רגל א'ס +. 8 ,דל ,בכ .זי ,בי ןכ ,הנטק אשילת רשעל תצקמב :י'ד ,ביד ,אמ .בל ,דכ ,חי .בי
 .ב"ו קוספ ןויע :י"ת ,י"כ אית שיח .מ .חל .בל .אל .טכ .בי

3 - 

- - 

 - ַפ

7 - 

8 - 
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 פ הֶָשָע רֶשָא םיוגהדלָּכ לע ןוילָע ָךִּתִתְלּו ויְתוָצְמְלַפ רָמָשְלְ
 רַשָאָּכ יָהלֶא הוהיל שדק"סע ּדִתִיהְלְו תְרָאְּפתְלּו םשֶלּו הֶלַהְתל
 :רָּבִּד

 וכ הָוָצְמַהדלָּכדתֶא רמָש רמאל םָעָהתֶא לאְרְשִי ינקו השמ וי

 2 ןדריהדתֶא ּורְבַעֶת רַשַא םויִּב היה :םויה םֶכְתֶא הָוצְמ יקנא רַשֶא

 3 תזה הָרּתַה 8 למ תְבְַכְ :דישב םָמא תרשו
 ל 5 | 0 הָוהְירָשָא 0 5 רֶשַא 0 ְּרְבָעְּב

 הצאר 1% סאה - ;הרוהיתא םקְרְבְּב
 5 חָּפַומ םש ָתיְבּו :דישב םֶתוא ּתְדשו לָּביַע ךהָּב םויה םֶכְתֶא

 6 םינֶבַא :לֶזְּב םָיִלַע ףֶָתִיאְל .םיִנָבַא במ ףיקלַא הןהיל
 הָוהיל תל יִלָע תילעהו ףיקלא הָהי חַבְומתֶא הָנְבִת תומְלָש
 ז :ףיקלֶא הוה ינפל ּתִחַמַשְו םש ּתְלְכְאְו םיִמְלַש תחכִמ הלא
 9 :בטיה ראב תאָוה הָרותה יִרָבּדִ"לָכתֶא םיִנָבִאְק"לַע בתו

 9 "לכלא ולה םִנָחְּכַהְו השמ רדיו
 הָהיל םָעְל יה הוה םּיִה לאְרָשי משו \תּכְסַה רמאל לֶאְרְשי
 ו ויקְחתֶאְו ותוצמדתַא תישְעְו ףיקלַא הָוהְי ליקְּב תְעמְְו :ףיקלֶא
 גו םָעָקְדתֶא הָשמ וצי :םויה וצְמ יכנא רשא
 2 םיִּזרְג רהדלע םעָההתֶא ּךִרְבְל ּודמַעָי הֶלַא :רמאל אּוהה םּוַּב

 :ןמָינכו ףפויו רָכשֶשו הדיו יולו ןועמש ןּרוהדתֶא םֶכְרְבָעְּ
 , ון ןֶלּובְו רשָאְו דג ןבואר לָבַע רֶהְּב הָלְלְקַהְדלע ּודְמִעַי הָלֶאְו

 14 | ;םֶר לוק לֶאְרֶשָי שיִא"לָּכְ"לֶא ּוָרְמְאְו םיולה ונעו :ילֶּתְפִנ

 .בכ .טי ,זי ,זט ,גי ןכ .הניגנ אלבו ףקמ -רָשֶא א"ס +5 וכ | .טת שיח .גיד .טכ .ט ןכ .םֶשְל איס +9

 ןכ .ןֶהילע איס + 5 .חנ .בנ מ .ול ,גל .דכ ןכ .אגרד תֶא א"ס :הגומב ןכ =ד.55 אמ הל הל בל מב

 ,טכ .דכ .בכ .טי ,חי ,זי ,זט ,גי .בי ,אי ,ט ץמק ןכו .יִל הילע רסמנ ני הרסמב + 5  ,איד ,ונ ,טכ ,טי

 ןכ .התפ רַאְּב א"ט :ה"יד ,ז"יד ,ז"טד ,ו"טד ,י"ד ,זיד .היד ,גיד ,חנ ,במ ,אמ ,מ הל גרר לבל ,אל

 -לֶא ןכו .םעטב 'ה הילע רסמנ הרסמב + 9 | .טייד ,ויד ,איד ,ונ ,הנ ,גנ ,בנ ,אנ ,טמ ,חמ ,המ .גמ .טל ,די

 ,נל.בל ,בכ ,טי .זי .זט .ני .בי ,אי ,ט ןכ .הניגנ אלב -לֶא איפ :בנ .אנ .טמ ,גמ ,אל .טכ .דכ ,חי .די
 ,'תכ ותָנְצִמ איס +. 35 .סופדה תואהסונ לכב ןכו .חנ ,ונ ,הנ ,ננ ,חמ ,המ ,במ ,אמ .מ :טל .חל .ול

 .רית ,סית ,עית ,יית ,אית ,שיח .גיד .חל ,דל .בל ,טכ .זט .בי ןכ .'קו יתכ ויָתוְצַמ איסב :יק ויָתְוְצְמ

 .ח"י יל תישארב ןויע :רָכָש שיִאְו : רֶכָשֶשְּו וא רֶכְשֶשְיְו איס + ופ
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 הָשַעמ הֶוהְי תבעות הכסמּו לספ השעִי רָשֶא שיִאָק דּוְרֶא =
 רודֶא :ןמֶא ורמאו םעְה"לֶכ ונעו רתפּפ םשְו שֶרָח יִדָי <
 גיִפמ רּורא :ןמָא םעְהלָּכ רַמָאְו מאו ויִבָא הלֶקמ וז
 רָוע הנשמ רּורֶא :ןמָא םַעָקְדלָּכ רַמָאְו וחער לּובִג 8,

 חרג טפשמ המ רּורֶא :ןמא םַעָה"לְּב רַמָאְו ךְרדְּב ופ
 יּכ ויבָא תֶשֶאדםְע בכש רּורָא :ןִמָא םַעְהְדלָּכ רַמָאְ הָנְמְלַאְ םותי 0

 בכש רּורֶא :ןַמָא םעְחְ"לּכ רַמָאְו ויְבָא ףַנְּ הָלְנ
 .םָכש רורֶא מא םַעַהלָ רַמָאְו המהב"לכ"םע 2

 :ןָמָא םַעָק"ַלָּכ רַמָאְו מאחת וא ויִבָאְ"תְּב ותחאדםע
 :ןמָא םַעָהדלָּכ רָמָאְו ותְנִתִחְדםַע בכש רּורֶא -

 :ןמָא םַעָהְלַּכ רמָאְו רְתְפּב ּוהָעַר הָּכִמ רורָא 7
 םָעָחדִלָּכ רֶמָאְו יִקָנ םֶּד שָפָנ תוּכִדְל דחש חֶכל רּורָא 5
 תאָוהְדהְרותה יִרְבדדתֶא םיקידאל רשֶא רּורא :ןמָא 6

 :ןֶמָא םַעְקְדלְּכ רמָאְו םתוא תושעל
 5 -תֶא תושעל רָמְשל לא הָוהְי לוקב עמָשּת עומשדסא הָיָהְו חכ

 לָע ןויִלָע הלא הוהי דנַתְִ םויה ךוצמ יכנא רָשֶא ויִתוְצִמלְּכ |
 עַמָשַת יִּכ ךנישהו ה הָלֶאַה תוכְרבַהלָּ ףילעואבו :ץֶרָאְה יוגה לב ,

 רב :ַהָשב הָתא ךוְְבּ יב התא ורְכ :יְַלֶא הוי לוק
 תורתְשעו ףיפלא ךנש ףתמהב ירפו ְתַמדא ירו ךְנְטבהיִרְפ
 התא ךורְבּו ךאבְּב הֶּתִא דוְרְּכ :ּתְראָשמו ךֶאְנמ דךורפ :ךנאצ 1
 ףךרדפ דיְנָפְל םיִפְגִנ יִלָע םימפה דיבואדתַא הָוהְי ןתי :ִַּתאַצְב 7-

 לתא הָוהְי וצי :דִיִנַפְל ופני םיִכְרַד הָעְבְשְבּו 0 ואצי דחֶא 8
 "רש 4 דכרְבו די ו חלש לכ ו הָפְרְּבַהַתֶא

 וארו :ו:יערדכ תכלהו דוקא ה תהא רמת וכ דל
 ףרתוהו :דפמ וארו ףילע ארקנ הָוהְי םש יכ ץֶרֶאְה ימעדלכ וו

 לע ְּתְמדַא יִרפְבּו ךּתְמָהְב יִרפְבו ָךְנֶמְב יִרָפּפ הָבּוטְל הוה
 .בל אל .טכ ,טי חי זי .זט ,אי מ ןכ ,יריצב הטָמ איס +. 9 = .ביד ,1ט ,גי ןכ ,יריצב הלקמ א"ס < 56

 י"כ 'ה ,2 ןכ ,ירבדהלֶּב איס +. 5 .יו טיי ליעל ןייע :ץמקב ןכ < 5 | ויטד .ייד .ז'ד ,איד הנ במ ,הל ול
 ןכ .אלמ ףדָי א"ס + 5 .ר"ת ,סית ,ע"ת ,י"ת ,ש"ח ,טכ ,ט ןכ ,תושעלו איס +. כ .עת שיח ,רדינק*

 אלב עַּבָשג איס :ויד ,חנ ,ונ ,טמ ,חמ ,אי היעגב ץיונ ןכ + 9  .רית ,יית ,שיח ,ויד ,גיד ,אמ ,חל חי \ט-

 עבָשנ איסו :ט"יד .ח"יד ,זייד ,זיטד ,י'ד ,איד ,הנ ,גנ ,המ ,במ חל .דל .בכ ,טי .זי .ז .גי ןכ .איעג

 ויד .אמ .מ הל ,בל ,רכ ןכ .ףקמ אלבו חנומו איעג
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 ג ףְלו הָיהְי חֶּתַפְי :ךל תֶתְל ךיתבַאל הָוהְי עָּבשְנ רָשֶא הָמְדֶאָה
 ךּרֶבְלּו ושב ףַצְרַאהרִִמ תתל םיִמָשהתַא בוטה ּוָצואתֶא
 :הָוְלִת אל הָּתַאְו םיבר םיג ָתּוְלַהְ ּףָדָי הָשַעְמד 2 תַא
 גג הָיהָת אלְ הֶלָעַמְ קר תיקו באל אָלְו שארל הוה לת
 ךוצמ כנא רשא די לא הוה | תֶוצמלֶא עַמְשַתיִ הָטַמְל
 4 יִכְִא רֶשֶא םיִרְבְדַהלָּכְמ רּוסָת אֶלְו :תושעלו רמשל םויה
 םיִרְחֶא םיהלָא יִרָחַא תֶכְלְל לואמשו ןימָי םויה םֶכְתֶא הֶוצִמ
 :םֶדְבְעְ
 18 "לָּכְתֶא תושעל רָמשל הלא הָוהי לוקְּב עָמָשְת אלא הָיָה
 תולְלְקַה-לּכ יל ואבו םויה ָךּוצְמ יכנָא רָשֶא ויָתַפחְו ויִתוַצִמ

 וז רּוְרֶא :הֶדֶשַּב הָּתַא רּוראְו ריִעְּב הָּתַא רּורֶא :ִוְנישהְ הָלְאָה
 וא ךיפְלֶא ךנש ףֶתְמדא יִרְפו ָךְנְמְביִרְפ רוְרֶא :ךתְראְשמו ָךְִנט
 20 חלשי :ִַּּתאַצְּב הָתַא רּורֶאְו ךּאבְּכ הָּמִא רּוְֶא :ףנאצ תֶרְּתְשְַו
 הֶלֶשמדלֶכְּב תֶרָעְנִמַהדתֶאְו הָמּוהְמַהדתֶא הָראְמַהדתֶא ךֶּבוהָוהְ
 ךיקקעמ ער ינּפמ רהמ באד ךךמשה דע השפִת רש דו
 גג לעמ ִתֶא ותְלַּכ דע רָבְּדִהַתֶא ָךְּב הָוהְי קפדו ינתְכַש רשא
 9 תַפָחְשַּב הֶוהָי הָכְכַי :הָּתְשרְל הָמָשאְב הָּתאְדרֶשֶא הָמְדַאָה
 ףופדרו ןוקריִבו ןופְדשבו בֶרָחְבּו רֶחְרַחְבי תקלדבו תחִּדַקְבּו

 ₪ "רַשֶא ץֶרֶאְקו תשחנ ףשארדלע רשא ףימש וו יבא דע
 > םימשהדןמ רַפְעְו קָבְא ָךִצְרא רטְמדתֶא הָוהְי ןַתְי :לורּכ ךיִתְחַה
 ו דִחֶא ךרדּ יִבְיִא ינפל ףננ הו ג :ךדְמשה דע לע דרג
 תוכְלִממ לָכְל הָועול יי ונפל סת םִיִכְרְד עְבְשְּוויַלא אצה
 6 ץֶראָה תמָקְבְלּו םימשה ףוע"לכל לָכַאִמְל ףתלְבנ הָתיָהְו :ץֶרָאָה
 א םֶרָחְבו בֶרְגַּבו םילפעבו םירצמ ןיחשפ הָוי הָכְכִ :דיִרַחַמ ןיָאו
 98 ןוהמתְבו ןורעְבו ןועָנַשְּב הָוהְי הָכְכָי :אפרהל לָכותדאל רַשַא
 פ הָלָּפָאְּב רּועָה שָשמָי רָשָאּכ םירָהָצְּב ששממ םיִיִחְו :בָבל
 ןיאְו םיִמָיהלָּכ לנו קּושע דא יִיִהְו ךיִכְרדדתֶא חיִלְצִ אלו
 90 ןב בָשַתְאְְ הָנְבִת תי הָנְלְנשִי רחא שיאו שרָאְת הש :עישומ
 א"ס + 1+ | ,ר"ת ,ס"ת ,ע"ת ,י"ת ,ש"ח ,ח"יד ,ג"ד ,חנ ,ונ .אמ ,חל אל .ט ,טכ ,בי :ט ןכ ,אלמ ףיָדָי א"ס + 5

 ,אי .ט ןכ .דתֶאְו א'ס +. ₪  .גיד ,בנ ,אמ ,מ .חל ,ול ,בל ,אל ,טכ .טי ,חי .זט ,בי ,אי ןכ .רפה לאמֶשּ

 יאו .בל ןכ עול איס +. 6 = .ר"ת ,ס"ת ,ע"ת .י"ת ,ש"ח ,ד"ד ,בנ ,במ / הל .רל .בל ,אל זט .רי ,בי

 .חל ןכ .'קו יתכ םיִרהֶטַבּו איפב :'ק םירתטבּו 'תכ םיִלפְעְבּו וא םיִלְפְעְבּו = ₪ = ,םית ,ע"ת ,ש"ח ,רדיינק

 .'קו יתכ ּהָמע בָּכשָי ש"חב ,'ק הָנָבְּכֶשִי <
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 נממ לכאת אלו ףיניעְל חובט ףרוש ּנלְלַחְת אָלְו עטת םֶרָב ו
 ףל ןיאו יואל תת נאָצ ךְל בשָי אָלְו ףיִנפְלמ ל ףֶרְמַ
 םֶהיִלֶא תולְכְו תואר ףיניעו רחא םעְל םיִנְְנ תב יִנּב :עיקומ

 רשא םַע לכאי ךעינידלכְו ףתמדא יִרפ :ףד לֶאָל ןיאָו םַהלּכ 3
 עגְשִמ תייַהְו :םיִמָיְ"לָּכ .ץּצְרְו קּושָע קר תיִהְו םְעָדָידאְל א
 םיפרּבהדלע עו ןיחָשּב הָוהְו הפכי :הֶאְרִת רשא ףיניע האְרְממ 5

 :ךדטדק דעו ךלנר ףכמ אפרהל לָכותראְק רשא םיקשהדלעו
 דאל רשא יול ךיִלָע םיִקְּת רשֶא ךְּכְלמתַאְו ךַתֶא הָיהְי ךלוי

 תיקו :ןֶּכַאְו ץע םיִרחא םיקלא םש תדעו ףיתבאו התא ְְְי אז
 :הָמָש הוי ָךנחְנְירשֶא םיִמעֶה לכַּב הָניִנָשלְו לָשְמְל המשל
 םיִמָרְכ :הָפְרֶאְה ונקְסְחי יכ ףסַאָק טעמו הרשה איצוה בָר שרז ₪

 :תעָלתַה ּולָכאִת יִּכ רגִאְת אָלְו הָתָשַתדאְל ןייו דַבְעְו עט
 םִנּכ :ףֶתיז לש יִפ וסת אָל |מְשְו ְלובְנדלֶכּב ךל והָי םיתיז גו

 ךְתְמדא יִרפּו על :יִבָשּכ וכלי יכ ךל ויקידאלו דילות תב
 הָלעַפ הָלָעַ יִלָע חלש ךּבְרקְּב רשֶא רגה :לֶצְלִצַה שָרִ
 הָיהְי אוח ולס אל .הָתַאְו ולי אוה :הָטַמ הטמ דֶרַת התאו

 ףופררו הָלֶאָה תוְלְלְקַ"לָּכ ףילע ואבו :בָננל היה הָּתִאְושארל 5
 רֶמְשל ךיִהְלֶא הָוהְו ליקְּב ְעִמֶש אלדיפ ךֶמְשה דע ךונישהו
 "דע ךעְרְזְבְו תפומלּו תוִאְל ףכ ויו :ךוצ רשא ויָתְקְחְו ויתוצמ

 בּומְבּו הָחְמְשְּכ ףיַהְלַא הָוהידתא ּתְרבְעְאְל רשָא תחת :םֶלוע וז
 בָעְרַּכ ךּב הוה ונקְלשי רשֶא יִבְיִאדתֶא תדבעו :לָּכ בךמ בבל 5

 ודימשה ךע ףראוצדלע לורב לע ןנְו לכ רָסָחְבּו םְיִעְבו אָמְצְב
 הָאְדְי רשאּפ ץֶרֶאְה הצקמ קחרמ יונ יִלָע הָוהְי אשי :ךתא 9
 אשידאל רשֶא םינָפ וע יונ :ונשל עָמָשַתִאְל רשֶא יוג רשְנַה 9
 דע ףתָמְדַאדיִרְפו ָךּמַהְב יִָּפ לַכָאְ :ןִהָי אל רענו ןקזְל םיִנָפ ג

 ְיִפְלֶא ךנש רֶהְצַיו שורת ןֶנָד ףל ריאשנדאל רֶשֶא ףדְמְשה
 ,גל ,זי ,די ,גי דבל ץמקב אמדק ףֶוק ןכ + 5 .סת ,ייד .זיד ,גיד ,ונ ,אמ ,חל .זט ןכ ,אלמ ידי א"ס < 5
 ןכ .ץסק ףטחב ץיופוק ןירת דק איס :שייד .ויטד ,היד .חנ ,הנ .גנ ,בנ ,אנ ,טמ ,חמ ,המ ,גמ ,מ .טל
 ןייפוק ןורת ּףֶדְקִדְק א"ס | :ח"יד זייד .ז"טד .י"ד ,זיד ,ג'ד ,אמ הל .אל .ל ,טכ רב טי .זט בי ,אי מ
 וגלְכאת תצקמב :דבל אושב ןכ +. ויד ,א'ד ןכו .ּדְקַדְק יללהב :ביד ,ונ ,במ ,ול .דל .בכ ןכ .דבל ץמקב
 ,טכ ,דכ ,טי ,זט .אי ,ט ןכ .הימרגל חגומ ו כ א"ס + 45 =. ח"* רבדמב ןויע :₪י .א* ןב .חתפ ףטח
 ,רד"נק י"ב ביי ,דכ ןכ ,שּוריַתָו איס +. ₪ :הלייפכ ןכ .ביתי יִּב תצקמב :ייד ,זיד ,ו"ד ,אמ ,מ ,חל .אל

 .ס"ת ,ש"ה
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 דע ּךיִרָעָשדלֶכְּב ףל רצהו :ךֶתא ּודיכָאְה דע ךנאצ תֶרּתשַעְו
 דצְרא"לֶָכְּב ןָהָּב חטב הֶּתַא רֶשֶא תורָצְּבַהְו תֶהבְגַה תמה תֶדָר
 :ךל דיק הלא הָוחְי ןַתָנ רשֶא ךצְרא"לַכָּ ףיִרָעְשדלֶכְּב ל רצה
 ךיָקְלֶא הוה יּךְלְוְַ רָשא יתנו ךיִנִּב רש ְגְמב"יִֶ תְלַכָאְ
 ה דב ךְרֶה שיא :ִדְבא דל קיִצְירָשֶא קוצְמְבּו רוצְמְּב
 :ריִתוי רש ונַּב רֶתָיְבּו וקיח תֶשֶאְבּו ויחֶאְב ונע עַרֶּת דֶאמ
 6 ול"ריאשה ילָּבַמ לכאי רשא לנְּב רשְּבִמ םָהמ דַחֶאְל | תתִמ
 % הָכרַה ּּדיְרָעְשדלכְב בא ָךְל קיצי רֶשִא קוצְמְב רוצְמְּב לכ
 נעְתִהְמ ץֶרָאָהְ"לַע גצה הלנההמכ הָתְסנ"אְל רֶטַא הָיְנַעָהְו ב
 עז | תצויה הָפְיְלְשְבְו :הָתְבְבּו הָנְבְבְו ּהָכיַח שיאְּב הָניִע עֶרָּת ךְרַמּו
 רֶתָפּב לָכְדרַסִחְּ םלָכאָתיכ דל רַשָא ַהְְנְבְב הילגר ןיּבמ
 רמָשַת אלדסא :ִךיִרְעָשּב ףביא ךל קיִצָי רָשִא קוצְמְבּו רוצְמְּב
 הֶָאְרְיְל הָוה רֶפַפַּכ םיִבָתְּכַה תאּזַה הָרותַה ורבת תושעל
 9 הוה אלה : הלא הָוהְי תֶא הוה אוגה דּבְכנַה םשַהתֶא
 םיִעְר םִ יל תונמָאְנו תל תוָּכַמ ףערז תוָּכַמ תֶאְו ךְתָכמדתֶא
 69 םהיִנְפִמ ָּתְרַנָי רַשָא םִיִרָצִמ הָוְדִמדלָּכ תא ִּּב בישו :םיִנָמָאְְ
 הֶרּותַה רֶפְפְּפ בכ אָל רָשֶא הָכמלְכְו ילָחלָּכ :ּךב יקְבְדְ

 : תַח עמ יִתְמּב סָתְראְשנְ יְךִרְמְשה דע לע הוה םלָע תל
 הוה לוקְּב ָתְעַמְש אלדיכ בֶרְל םִיְמְשה יבְכוְכְּכ םֶתיִיַָה רָשֶא
 % תוְּבְרַהְלּו םֶכְתֶא ביטיהְל םֶכיִלָע חָוהְי שָשְרָשַאּכ הָיהְו :ִּךיָהְלַא
 םֶכְתֶא דיִמְשַהְלּו םֶכְתֶא דיבָאהל םֶכיִלָע הָוהְי שיִשָי ןַכ םֶכְתֶא
 ציפה :הָּתְשרְל הָמָשדאָב הָּתַאְדרֶשֶא הָמְדאַה לעמ | םֶּתְחַסִנְו
 םָש ּתְרַבָעו ץרֶאְה הצקדדעו ץֶרֶאָה הצְקִמ םימעָהלֶכְּב הָוהְ
 5 םיוגבו :ןֶבָאָו ץע קמא התא ּתְעְדַיאְל רָשֶא םירחא םיקלַא
 בל םֶש דל הָוהְי ןתְנְ ףלנרהףכל ַחוְנִמ הָיהָידאלו ץעיִגרְת אָל םַהָה
 ּתְדחפו דנָנמ -- ו ףייח "ּויקְ:שָפנ ןוכאדו םיני ןויְלְכְו גר
 בֶרָעְבּו בְרְ ןָּתְידיְמ רמאת רֶקְּבַכ ּךיִיחְּב ןיִמָאְת אלו סמו הלל

 תאָצויַה איסב :'ק תאַצְויַה + ₪  ,שח ,י"ד ,ז"ד ,דיד , גיד .ביד .הל ,גל ,בל ,טכ ,בי ןכ .אלמ ףיִבְוא איס <.
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 פ =

 (0 6) סנ+
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 ₪ (-ת

 זש שכ

 כ שש

 = -ת

 ₪ של

 - "תם שש שנ

 .ל .טכ .דב זס .בי ,אי ןכ .'קו יתכ םיִאְלָהַו א"סב :'ק םיִאְלְחַו יתכ םיְלָחַו + ₪  .ש"ח .ביד ,בי ןכ ,יקו 'תכ

 ו"ט יז ליעל ןייע :ר"ת .סית .י"ת .אית ,שיח .ביד ,רדינק ייכ ויט .חי ןכ ,יִוְדמ איפ * ₪ .טמ ,חל בל ,אל

 תה למ 1 ב :ס"ת ,י"ת ,ש"ח ,במ הל .בל תי 5 ,הּזַה א"ס < ₪
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 רַשֶא ףיניע הֶאְרְמִמו דָחָּפִּת רשא ףךבְבְל דחפמ רק ןתִַמ רַמאת
 -אל ףל יִתְרְמָא רֶשֶא + ךֶרדּכ תינָאָּכ םירצמ\הְוהי ךְבישֶהְוהֶאְרִת 6

 תוְחְּפְשְלו םיִדְבְעל יכיל םַש םֶתְרַפַמִתַהְ .הקארל דוע ףיסת

 תא הָוהָי הוצְדרֶשֶא תיבה יִרָבַד הלא :הנק ןיִאְו 9
 -רֶשַא תירְבַה דְבְלַמ בָאמ ץֶראְּב לָאְרְשיְּבתֶא תְרְכְל השמ
 :בֶרחְּב םֶּתִא תַרָּכ

 -לָּכ תֶא םֶּתיִאְר םָתִא םֶהְלַא רָמאָיו לֶאְרְשידלָכְלֶא השמ אָרְקִיַו טכ
 ויִדְבַעהַלָכְלּו הערפל םִיַרְצִמ ץֶרָאְּב םֶכיִיִעָל הֶוחְי הֶשָע 'רשֶא

 םיִתְפְמַהְו תָתאַה יגיע ּואְר רשֶא תלדגה תופמה :זוִצְראהלֶכְלו 9
 תוֶאְרל םֶגיעו תעדל בל םכל הָוהְי ןתנ"אלו ֶהָה םיקדנה 3
 רֶקדמִּפ הגש םיִעָּבְרא םֶכְתֶא ךלואַו :הֶזה םויה דע עמשל םִינאְו +
 םֶהְל :ףלנר לעמ הָתְלָבִדאל ךלענו םכיִלַעְמ םֶכִיִתְמְלַש ּולָבִהאְל 5

 הָוהְ א יּכ שת עמל םֶתיִתש אל רֶכִשְו יו םֶּתְלַכַא אָל
 גועו ןוּבָשָח"ְךְלִמ ןחיס או הוה םוקְמַה"לָא ּואָבְּתַו :םֶכיִהְלַא <
 הָנִּתִַו םֶצְראדתַא חקננ :םכנו הָמָחְלִמל ונתארקל .ןשְבַהְדלמ ד

 -תֶא םפְמְּו :ישנמה כ יִצָמלְו ידו ינבוארל הלול =
 רָעַאדלָּכ תֶא וליכָשּפ ןעמל םֶתא םֶתיִשָעַו תאזה תיִרְּכַה ירָכד
 :ןושעָה

 ישרפ םֶּכיִטְבש םֶכיִשאְר םֶכיִהְלִא הוהי ינפל םֶבְלִּכְו יב 36 0 ב קמ םתא 9 סם

 רַשָא ּךְרְגְו םֶכיִשְנ םֶכָּפִט :לארשי שיא - םֶכיִרְטָשְו םֶכיִנְקְז 9
 תיִרְבּכ ףרֶבַעְל :ךימימ באש דַע ךיצע בטחמ ךינחמ בֶרָקְּב גג

 ןץמל :םויה ִמע תרפ ףיִהְלֶא הָוהְי רש ותְלֶאְבּ ףיָהלֶא הֶוהְי :5
 דרָּבִּד רָשַאַּכ םיהלאל ּףְלדהַיִהָי אּוהְו םָעְל ול!םויה 'ּךתִאדםיִקָה
 םֶכִּתִא אלו | :בָקַעִיִלּו קחציל םהרבאל ףיִפבָאל עּבשנ רשאכְו דל

 דתֶאיִּכ :תאֶזה הָלֶאָהְתֶאְו תאוה תיִרָבַהדתֶא תרכ יִכְנָא םֶכְדִבְל :+
- = 

 ןכ .יתבר 'צ + 8 .חל .ול .בי ןכ .םִירְצִמִמ תצקמב :שיח ןכ ,יקו 'תכ הָמָיִרְצִמ א'פב :הָמָּיַרְצַמ רובס + 8

 :וג הנ ,גנ .בנ ,אנ ,חמ .המ ,גמ ,טל,אל,די.ט ןכ .איעג דרָשֶא א'ס + 9 = .ותבר 'כ < 6 2.  הרסמב רסמנ
 ןעמ ל א"ס <.5 מכ מ דל ,טכ .טי הי גי ןכ ,חנומ הּגצ א"ס +< 69 ,א"פשתת ןמיס יא תוא הרסמ ןייע

 .ול .ט ןכ .ןּועדמ איפ + 5 .ול ,דכ ,טי .חי ,זט ןכ .חנומ
 ,אי ,ט קספ ןכו ,וחיריב ןכ צ. 15  .יט קוספ ג"ס ןמיס דע יי קופפ א"ס ןמיס היעשיב שישא שוש הרטפה +9

 ןכ .קספ ןאכ ןיא איסב = :חייד .זייד .זימד .זיד ,חנ ,ונ ,הנ ,חמ ,המ ,גמ .חל ,אל .טכ חי .זט ,די .בי
 .טיוד ויד היד היד ,גיד ,איד .גנ .בנ ,אנ .טמ .במ ,אמ ,מ ,טל \ול ,דל ,גל ,בל .דכ .בכ .טי זי גי
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 רַשֶא'תֶַאְו וניהְלֶא הָוהְי ינפל םּויַה דמע ונָמְע הפ ונָשָי רָשַא

 5 ץֶרָאְּב ּונְבָשְידרַשֶא תא םֶתְעַדָי םֶּתַאְדיִּכ :םויַה ונָמִע הָּפ וגיא
 6 זארִתו :םִּתְרבַָע רֶָשֶא םִיוגַה בֶרְכְּב ּונרְבָעְדִרֶשֶא תֶַאְו םִיְרְצִמ

 :םֶהְמַע רשא בקו ףסכ ןָבָאְו ץע םקיִלְלִג תֶאְו םֶהיִצּוִמְשתֶא
 וז הָנפ ובָבְל רֶשַא טָבשדוא הָחְּפְשִמ וא הָשִאְדא'ַשיִא םָּכְּב שָיֶ
 -ןפ םֶהָה םֶוגה יקלֶאְתֶא דבָעְל תָכלְל ּוניִקְלָא הָוהְי םעמ םויה
 8 הָלֶאָה יִרְבִּדִדתֶא 'עָמְשָּב הָיָהְו :הָנֶעַלְו שאר הֶרפ שֶרָש םֶקְּכ שי
 יִכְל תּוררָשב יִכ יִל"הְיָהְי םּולָש רמאל בבל ךִרְּבִתַהְו תאוה
 9 לל חָלָס ֶוהְי הָבאידאְל :הָאְמָצַהתַא הָוְרֶה תופס ןעמל ךלא
 הָלָאָהלָּכ וב הָצְבַרְו אוהה שיִאְּב תָאְנקְו הָוהְייףא ןשי וא כ
 :םיִמְשה תחָּתְמ ימָשהתא הָוהְו הָחְמּו הזה רָפִפּ .הָבּותְּכַה
 ג תיִרּבַה תוְלֶא לַכְּכ לֶאְרְשְי יִמְבש לָּפִמ הָפְרְל ָוהְי ולידְבהְ
 גג רשָא םֶכיִנּב ןורָחֶאְה רודה רמָאְו :הָוה הָרותַה רֶפְסְּב הָבּותְּכַה
 "תֶא ּואָרְו הקיחר ץראמ אָבָי רָשֶא ירכְּנהְו םֶפיִרָחַאְמ ומּוקְו
 גג תיִרָפְנ ּ:ָּב הוה הלח-רשא ָהיֶאְלְחתְתֶאְו אוהה ץֶראְה תוכמ
 ָּב הָלָעַאלְו חַמָצַת אָלְו ערָוִת אָל ּהָצְרַאדלָכ הָפְרְש הָלִמְ
 הוהי ִךַפֶה רַשַא םייבצו הָמְדִא הֶרמַעו םֶדֶס תַכַּפָהַמְּכ בָשָעדלְּכ

 ₪ ץֶראל הָכָכ הָוחְי הָשָק הָמלע םיוגהדלָּכ ּורַמָאו :ותְמְחְבו ופאְּב
 % תיִרְכתֶא ובָוַע רשֶא לע ּורַמִאְו :הָזה לדה ףאה יִרֶח המ תאזח
 :םיִרָצִמ ץרֶאְמ םֶתא ואיִצוהְב םַמִע תֶרָּכ רָשֶא םֶתְבַא יִהלֶא הָוהְי

 5% דאל רַשא םיהלֶא םקל וחש םירחַא םיִהְלֶא ודבש וכליו
 3 ָיִלָע איִבְהְק אוקה ץראּב הָוהי ףאדרחוו :םֶהְל קָלח אלו םשְדָ
 םֶתְמדַא לעמ הָוהְי םשְּפִיו :הֶזְה רפפב הָבּותְּכַה הָלְלְקַה"לָּכדתֶא
 :הוה םייכ תר ץֶראלֶא םכלשוו לודנ ףצְקְבו המח ףֶאְּ
 98 תושעל םלוע"דע 'וננבְלּו 'ונל תלננהְו וניִהלַא הוהיל תרַּתְסִנה
 ל ּואבְייִכ "הָיָה :תאָוה הָריתה יִרָבדדלָּכתֶא
 דיגפל יתַתנ רשא הָלְלְקהְו הָכְרְבַה הָלֶאָה םיִרְכּדה"לּכ יִלָ
 ,א'ד .מ /חל .בל ,אל .טכ .בכ ,טי ,חי ,זי ,זט אי הגוגנ אלבו ףקמ -רָשֶא אגרד תֶאְו ןכ דרָשֶא ףַאְו א"ס + +

 ,בכ .טי זי ,אי ןכ,הנטק אשילת םכַּב אס +. 7 .ו"ד .ול .דל ןכ .אכרמ תֶאְו טועימב :ת"וד ,ז"יד ,ז"טד י"ד ,זזד

 ,טי זי .זט אי ןכ .אלזאו אמדק הָשֶאדוא שיא איס <. = .ייד זיד ,חנ ,במ .אמ ,מ .חל .ול ,נל ,טכ
 תּוָּכָמ דתֶא א"ס הילע רסמנ אל הרסטב +. .ויד ,חנ ,טמ ,במ .אמ .מ ,חל .ול ,גל .בל .טכ ,דכ .בכ
 םָיּובְצּג א"סב :!ק םִּובְצּו 'תכ םָיבְצִּו א"ס + ₪ = .גיד ,דכ ,בי ,ט ןכ ,איִהַה א"פ +.91 | ויד ,ח' ןכו ,אמדקב

 ןכ .איהַה איס +- 5  .סית שיח ,רדיינק ייכ ביי ,ט ןכ ,הָמּו איס +. ₪ טיי יי תישארב ןייע :בל ןכ .יקו 'תכ
 .הרותב תודוקנ יי +. 5 .יתכר 'ל +. ₪ גיד .ביד ,אל ,דכ .בי

 2 ר ₪
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 0 יכנָאדרשא לב ולב תעמשו 37 הוהידדע תבשו 3
 ףיקלֶא הָוהָי בָשְו :ףש שֶפִנלֶכְב ָךְבְבְלְ לֶכְּב ינְבּו התא םויה 3

 הָוהְ ךציִפַה רשֶא םיִמעָהלְּכִמ לצפקו בו ךמחרו ָתּובְשתֶא
 ףפצק - םימשה הצקּב ו הָיִהיסִא :הָּמַש טל /

 ל :ךיתכאכ דרה ךכטוה הפשרוו ךיתבא וקרוקרטא
 -תֶא הָּכַהֶאְל ךעְרו בֶבְלתֶאְו ְבָבְקדתֶא ףיקלַא חוה

 ןתו :ךיוח ןשמל ךשפנדלְכְבו :ךְבָבְל"לֶכּב ףיקְלַא הוי ז
 רַשא ךיִאנשדלעו ףיבואהלע הָלֶאַה תולְאָהלָּכ תא ףיהלַא הוה

 ויִוָצְמדלָּכתֶא ָתיִשָעְו הָהְי ליקְּב ָחְטמָשְו בושת הָתִאְו :ףופדר 5
 די השעמ  לֶכְּב ףיָהלֶא הָוהָי ףריִתוהְו :םויה ָךוצִמ יכנָא רש 9

 הוה בוש יפ הָבטְל ךְתְמדא ירו ָךּתמְְב יִרְפְבּו מב ילְפִּ
 הָוהְ לוב עִמָשת יִכ יבא שָשרָשַאּכ בוטל ליִלְע שּושל 0

 יכ הזה הָרּותה רַפְסְּב הָּותְּכַה ויָתְקִחְו ויִתַצִמ רָמשל יהא
 :ךָשְפִנלֶכְב ְבְבְללֶכְּ ףיחלא הָוהְילֶא בושת

 ם אוה תאָלְפְנְדאְל םוזה וצמ יכנָא רשא תאוה הָוצמה יִּכ 1
 ונל"הלַעַי ימ רמאל אוק םִיִמָשְב אל :א\ה הקחרדאלו ממ ו
 םָיִל רֶבעמְ"אְלְו :הָנשַעְְו התא ונעמשיו ול החקו הָמיִמשה 3

 התא ונעמשיו ונְל הָקָקיו יה רבעדלֶא ונל"רַבָעְ ומ רמאל אוה

 גוקשעְל בלבו ףופְב דא רֶכְדַה ףילא בורק"יק הְנְִָו 4
 -תֶאְו םייחהדתַא םויה נפל יִּפַתָנ הֶאְר 18

 הָבָהָאְל םויה ּוצִמ יִכְנִא רשא ":עָרֶהְדתֶאְו תֶוָפַהְתֶאְו בוטה 6
 ויטְּפשמ ויָתְקִחְ ית רֶמְשְלו ויפרדב כלל וללא הָוהְיתַא

 םיקלאל תוחתשהו חד עמשתאלו מל הְפיָאְו חַתְשרְל
 ןָפיראתדאל ןּודְבאַת דָבִא יכ םויה םֶָכְל יתדגה :םֶּתְדַבְַו םיִרחֶא 8

 ,הניגנ אלבו ףקמב -תֶא דה ןירת ןמ רב סופד תואחסונ לכבו י"כ םירפס לכב ןכו .ךיראמב הגומב ןכ +. ד +

 ,רדיינק י"כ יד ,בי ןכ .ףיָהלַא הוהי א"ם +. 5  .בנ ,יקובנזבו יללהב ןכ .ריבת תֶא דחו ,א'ד ,במ ,אמ ,בי ןכ

 .ר"ת, ס"ת ,ע"ת ,ש"ח ,י"ד ,ז"ד ,ו"ד ,ג"ד ,במ ,אמ ,טכ ,זט ,גי ,בי ןב .אלמ ּךַרַו א'ס + 9  .ר"ת .ם"ת .ע"ת ,ש"ח

 איפ +. 15 .ול טי ןכ .עיבר ףיַהְלֶא .הימרגל ו לוקַּב אי <. 0 מ הל ,טי ,זי בי ןכ .םישרג עַמֶשַת א"ס +0
 ,בל ,טי בי ןכ ,איָה א"פ .ד.1,8 גיד ,טי ,בי ןכ ,יקו יתכ איַה א"סב :'ק איה + ג* גיד ,חל ,בי ןכ ,איִה

 רמָשֶתדיִּב ל"נ =. 16 | .ןיכירא ןייוו יד אוה םימעפ עברא ןילא לע רסמנ ו הרפמב +. ד. 11, 19, 13  ,ג"ד

 .יט מיו ליעל ןייע :ע"ת ןכ .יוגו רשא ףיָהְלֶא הֶוהְי תוצְמתֶא
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 :ּהָתְשרְל הָמָש אובל ןדְריהדתֶא רבע הָתַא רָשֶא הֶמְדָאָהְלַע םיִמָי
 יִתַתְג תֶוְמַהְו םייחה ץֶרָאְהְדתֶאְו םִימָשהדתֶא םויה םֶכְב יתדעה
 :ךערזו הֶּתִא הָיִחַת ןעמל םייחפ ּתְרחְבּו הָלְלְקַהְו הָכְרְּבַה ךיִנָפְ
 9 ףיוח אּוה יִכ וָב"הֶקְבְדְלּו וִלְקְּב משל ףיַהְלֶא 'הָוהְידתֶא"הָבַהֶאְל
 םֶהְרְבאְלִּךִיִתְבְאְל הָוהְיַעְּבְשִנ רָשֶא הַמְדִאָהְדלַע תָבָשְלּיִמָי ךְרַאְ
 :םֶהְל תַתְל בקעילו קָחְצְיְל
 אָל רַמאַי :לֶאְרשילַּכְלֶא הָלֶאָה םיִרָבִּדַדִתֶא רֶפדיו השמ לוו

 תאצל דוע לכוא-אל םּויַה יִכָנִא הָנֶש םיִרְשַעְו 'הֶאַמְְִּב םָהָלא

 3 ףיִהְלֶא הָוהְי :הָה ןדריההתַא רֶבְעִת אל ילֶא רַמָא הֶוהְַו אוְבְלְ
 םּתְשרוו ףינֶפְלִמ הָלֶאָה םיוגהדתַא דיִמֶשידאּוה נפל רבע אּוה
 + םָהְל הָוהְי הָשָעְו ּגהְוהְי רּכד רָשֶאּכ נפל רבע אוה עשה
 דיִמָשה רָשֶא םָצְרֶאְלו יִרמָאָה יכלמ גועל ןוחיסל הֶשָע רשָאּכ
 5 רָשא הָיְצִמַהילָכַּכ םֶהְל םֶתיִשַעְו םֶכינפל הָוהְי םָנֶתְִו :םתא
 6 !יִכ םקיִנָפִמ ּוצְרַעְתְלאְו ּואְריִתלא ּוצָמִאְו וקזח :םֶכְתֶא יִתיִוצ
 :דבזעי אלו פרי אל ךֶמע ךלהַה אוה ךיהלָא הָוהְי

 ז לאְרְשידלְכ יניעְל וילא מא שחיל השמ אלקוו

 1 ףפ

 ג ואָּה חה ;םֶתא ה הא 2 תתל - הוה
 אָריִת אל ָךְבעְי אלו ָךְפְרי אל ךֶמַע הָיִחְי אוה ףיִנָּפְל ךלהה
 9 םיִנָהְכִהדְלֶא הָנתִיו תאזוה הרותהדתֶא ּהָשמ בָּתְכיִו :תֶחַת אלו
 ג וצו :לֶאְרְשַי ינקזדלָפ"לָאְו הָוהָי תיִרְּב ןורָאתַא םיִאְשְנַה יול נב
 הָטִמְשַה תנָש דַעַמְּב םיִנָש עבש | ץקמ רמאל םֶתוא השמ
 . אלא הוה ִנָפתֶא תוארל לֶאְרְשידלֶכ אובְּב :תוֶָכְּפַה גֶחְּב

 לֶאְרֶשו"לּכ דָננ תאנה הָרוהַהדתֶא אבקת רחבי שא םיקְמּ
 וצ רשא ךרגו ףטהו םישָגהְו םיִשָנִאָה םָעָהְתֶא להקה :םֶיִנְאְּב

 .טי .זי ןכ ,ריבת אגרד םישרג ףיָהְלֶא הָוהְיתֶא הָבָהַאְל א'ס +

 :םיזנכשאה גהנמכ יח קוספ ו"נ ןמיס דע 'ו קוספ ה"נ ןמיס היעשיב ואצמהב 'ה ושרד הרטפה +1 וא

 גהנמכ יכ קוספ דע חיי קוספ 'ז ןמיס הכימב ןימייסמו ** קוספ דע יב קוספ דיי ןמיס עשוהב לארשי הבוש

 .בל .אל ,חי ,בי .אי ןכ ,דלֶּבדִתא איס < 1 .השרפ אלב יללהב הילע רסמנ די הרסמב <: .םידרפסה

 .אמ .ול ,דל .בל אל .טכ ,טי ,הי זי זט אי ןכ .ףקמ אלבו חנומ אּוָה א"ס + 3 = ,רית ,סית ,ע"ת ,חנ .חל

 ןכ .רבל ןטק ףקזב הָוצִמַהלֶכְּכ א"סבו | :טייד ,ויד הנ ,גנ .אנ ,דכ ןכ .הָוצִמַהְלֶכֶּכ איס + 5 ויד ,חנ ,במ

 ןסקל ןייע :רית ,שיח ,רדינק ייכ יב ןכ .איִבְּת א"ס +. 1 .גיד ,איד ,בנ ,גמ ,במ .אמ ךל לנג נובו מ

 .ייד זיד .גיד .במ .חל .בל ,אל .בי .ט ןכ .רסח םֶתהֶא א*ס *. 10  ,ג"כ קוספ

90* 
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 םֶכיִהְלֶא הָוהְיתֶא ּואְרָו ודָמְלַי ןעמלו ועמשי ןעמל רעש
 דאל רַשֶא םַהיִנְבּו :תאָזה הָרותה יִרְבּדדִלָּכדתֶא תושעל ּוְרָמָשְו

 רשא םיִמיהַלְּכ ֶכיִהְלֶא הָוהְידתֶא הֶאְרַיל ודמָלְו ועָמְשִי וְד
 הָּמָש ןּקרוה"תא םיִרְבע ִּתַא רש .הָמְדִאְקְלַע .םיוח תא
 :הָחשרל
 פ עָשּוהְידתַא ארק תּומְל יִמָי וכְרְק ןה השמדלַא הָוהְי רָמִאִיו 4

 לָהָאְפ ובָצְיִתַו עשוהיו השמ ךליו ּונָוצַאו דעומ לַהאְּ בְציִתְהְ

 חַחְפ"לע ןנעק דומע דָמַַנ נק דמעְּב להֶאְּב הוה אַ :דקומ 9
 םִעָה םקו ךיתבאדםע בָכש דגה הָשמחלַא הָוהְי רָמאיִו :לֶהאָה 6

 ופרקְּכ הָמָשהאָב אּוָה רֶשֶא ץֶרָאְקְדרַכְנ יִקלֶא ו יִרָחַאו הנ הוה
 דםויב וכ יפא הָרֶחְו :ותַא יְִּרָּכ רשָא יִתיִרְּבדתֶא רַפַהְו יִנבְזעַו גז

 תועְר ּוהָאְצִמּו לכָאְל הָיִהְ םהמ יִנָּפ יִפרְפְסהְו םיִּתְבְוַעו אוהה
 יִּבְרקְּ יַחְלֶא ןיאדיּכ לע אלַה אוהה םוויְּב רמָאְו תוְרְצְו תוָּבר
 לע אוהה םיּב 'יִנָּפ ריִתְסַא רַתְסה יִכִנָאְו :הָלֶאָה תוערה יִנּואַצִמ

 ובתפ הפו :םיִרַחֶא םיִקלֶא-לֶא הפ יִכ הע רש הָעְָהדלָּכ
 םֶיִפְּב ּהָמִיש לֶאְרֶשְויִנְבִתֶא  הָדִמְלְו תאוה הָרישַהתֶא םֶכְל

 ונָאיְבַאדיִכ :לארשי יִנָבְּב דעל תאָוה הָריִשה יִלדהְיהת ןעמְל 0
 לַכֶאְו שבְדּו בלח תַבָז ויתְבְאל יִּתְשבְשְנְ"רָשַא | הָמְדָאָהְלֶא
 דתֶא רֶפַהְו יִנּוצֶאְנְו םודבַעְו םירחא םיהלֶאדלֶא הָנַּפּו ןשדו עַבֶשו

 הֶרישה הָתְנְעְו תּורָצְו תובר תועְר ותא ,ןאָצְמְתִחיִּכ הָיָהְו :יִתירְּב יג
 ורָצְתֶא יעד יפ ער יפמ ,חֶכְשִת אל יּכ \ דעל רינָפְל תאָוה

8 = 

 בתא הָדמלְי אהה םּכ תאָוה המשיח השמ בהכיו 2

 איִבְּת הָּתִא יּכ ץִמִאְו קוח למאי ןונךןּכ עָשוהידתא וצי :לאְרְשי
 ןכ .'קו 'תכ םֶהיִהְלֶא א'סב :םֶהיַהלֶא ריבס + 35 .ו"ד ,זיד ,ג'ד .בל ,שי ןכ ,יקו 'תכ םֶחיַהְלֶא א'סב :םֶהיַהְלֶא ריבס +9
 א"ס+.גז ,חנ ,טמ ,במ ,אמ, חל :ול .בכ .טי .זי ןכ .הנוגנ אלבו ףקמ -רָשֶא א"ס +. 6 .ר"ת ,ס"ת ,ש"ח ,רדיינק י"כ 'ה

 יִבְלֶאְו ןכו ,םישרגב יִב א"ס הילע רפמנ חי הרפמב <. 8  ,במ ,מ חל .אל .טי .זט ןכ .לודג פקז ּוהָאְצִמּ
 ,י"ת .א"ת ,ש"ח ,רדינק ייכ יג ןכ ,םֶהָמ ינפ איס < 8 מ .בל ןכ .אלזאו אמדק יִבַנָאְו תצקמב :במ ,זט

 ינּבִתֶא ּהָדָמַלְו איס +. 19 ,ס"ת :ש"ח ןכ ,'קו 'תכ ושע א"סב ּושָע ריבס + 38 = .ז"י קוספ ליעל ןויע :ס"ת ,ע"ת
 ,טי .חי ,זי .זט ,ני ,בי ,אי ,ט ןכ .ףקמ אלבו חנומ יִּכ אפ < במ ,אמ גל ,טי מ ןכ .אכרמ ריבת

 ,'קו יתכ םֶתַבָאְל א'סב .םֶתַבַאל ריבס +. ₪ = .םֶאיִבָא ריבס +. 99 = ויד ,חנ ,טמ .במ ,אמ ,מ ,ול בל אל .טכ
 הנ ,במ ,אמ ול .רל אל ,םכ ,םי חי זי ןכ ,הנוגנ אלבו ףקמ -יּכ א'ס +. 91  .ס"ת ,ע"ת ,רדיינק י"כ 'ה ןכ

 ןכ .ויָתַּבָאל יתעבשנ לינ +.  ,חנ ,טמ ,במ ,אמ ול .בל .בכ .טי זי ןכ ,הניגנ אלבו ףקמ רָשֶא א'ס <

 .סית .ע'ת ןכ .םֶתְבָאל וא .ש"ח
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 - דע 0 תאּוַה"הְרותַה יִרָבדתַא -- השמ הוכו | יהיו

 2 חקל :רמאל הֶוהְיתיִרָּב ןורא יאש םולהדתֶא המ וצו :םָמְ
 םכיהלא הָוהְיתיִרְּ ןורִא דָצִמ ותא םֶּתְמַשְו הזה הְָרּותַה רַפס תא
 5 השקה ָךּפְרְעְתַאְו ךירמדתא יִתְעַדָי יכְנָא יּכ ;דָעְלד ְּּב םֶשהְיַהְו
 יִרָחֶאדיִּכ ףַאְו הָוהְיםַע םֶתִיָה םיִרָמִמ םויה םֶכִמַע יח ינדועְּב ןה
 8 הָרְּבְדאְו םכירמשו םֶכיִמְבַש יִנְקְזלָּכדתֶא יִלֶא וליָהְקַה :יִתומ

 -תֶאְנ משיא םַ הָדְְאְו הֶלאָה םיִרְבְדִה תא יא
 ו "ןמ םָּתְרסְו ןותחשת תֶתשההיּכ יתומ יִרַחֶא יְעלָי יִכ :ץֶרֶאָ
 תיִרָחְאְּב הָעְרֶה םֶכְתֶא תאְרְקְו םֶכְתֶא יתיוצ רשֶא ךְרדה
 :םכיִדְי השעָמְּב וסיִעְבַהְל הָוהְ יניעּב ערַהְתֶא ושעתחיּכ םימָה
 30 דַע תאָוִה הָרישַה"יִרְבְּדדִתֶא לֶאְרש להק "לכ יואב הָשמ רָּבדִיַו
 :םִמִּת

 :יפדירמא ץֶרֶאְה עמשתו הְרְּבִדִאְו םימשה ּוניזאה
 יתְרמא לָטַּכ לּזת יחקל רֶטמַּכ ףָרעַ
 :בשַעיִלָע םיביברְכו אָשְדהיִלע םֶריִעְשְּכ
 :וניהלאל לדג בה אָרְקַא הָוהְי םש יִּכ
 טפשִמ ויִברדדלַכ יִכ ולַעָּפ םיִמָּת רוצה
 :אוה רֶשְִיְו קידצ לוע ןיִאְו הָנומָא לא
 :לתְלַתְפ שקע רוד םמּומ ויִנָּב אל ול תחש

 םכח אלו בנם תאּוּולָמְנִת הוהיל ה
 :ךְנְגֶכַו ךשע אּוה ּףנפ ךיִבָא אוהדאולה
 ָּיְרָמ יאחנדמל .יאברעמל ןכ < ₪ | .ייד זיד ,במ ,חל .בל ,בכ ,טי ,זי ןכ ,הניגנ אלבו פקמ דיוָּב א"ס +. לז

 ןמיסו דומע שארב הָדיִעָאְו הגומב + 5 = .עית ,ג'ד ,רדינק י"כ איי ,חל ןכ .םירבדההלָּכ א'ס +. 8 .שגד דרי
 .ויד .חנ .במ ,אמ ,מ .חל .דל ,גל .אל .בכ ,הי .זי ןכ ,חנומ אחפט הֶרִיִשַה יִרְבְּצדתֶא א"ס < 9 .ומש היב

 םיזנכשאהו :םידרפסה גהנמכ א"ג קוספ דע יא קוספ ב"כ ןמיס 'ב לאומשב 'הל דוד רבדיו הרטפה < +7
 דע ו"ט קוספ 'ב ןמיס לאויב רפוש ועקת ןימייסמו 'י קוספ דע יב קוספ ד"י ןמיס עשוהב לארשי הבוש ןיליחתמ
 .גמ ,מ 0 גל .בב זמ ,די ,אל ןכו .שגדב דמלה הילע רפמנ בכ הרסמב +. 5 | .יתבר 'צ + + .ז"כ קוספ

 .אל .טכ .דכ ,טי ,חי ,זי ,גי ,אי ,ט ןכו .יפר אל הגומב | :ו"טד ,ויד ,א'ד ,חנ ,הנ ,גנ .בג ,אנ ,המ .המ

 .ותבר 'ה + < .יתבר 'פ +. 5 .טייד ,חייד ,זייד .זיטד ,ייד .זיד ,היד ,גיד ,ונ .טמ ,במ .אמ ,חל ,ול ,דל .בל
 זיטד .י'ד .זיד היד גיד ,ונ ,הנ ,ננ .טל ,דל ,ל ,חי .זט ,אי ,ט ןכו .דוחל הָהִיְל דוחל ַה יארוסל ןכ + <
 א"סבו  :ארזע רפסב ןכו ,ויטד .טמ ,אמ ,מ ,אל .שי .בי ןכו ,דוחל הָוהְי דוחל לַה יאעררהנל :ח"וד זייד
 ,חנ .בג .אנ ,חמ ,המ .נמ .במ .חל ול ,גל ,בל ,טכ .דכ .בכ ,זי ,די ,גי ןכו .אדח הלמ הָוהיִלַה
 ,המ .במ .מ .טל .חל ,גל .אל ,טכ בכ .טי ,חי ,די ,בי ,אי .ט השוגד חיוקה ןכ *.6 .ט"וד ,ויד ,דיד .אד
 אמ הל .דל בל .רכ 0 זט > ,גי ןכ .יפר ףנק איס :ויטד ,ויד ,היד ,גיד חנ ,ונ .הנ ,גנ .בנ ,אנ המ
 כמ אי + < .טייד ,חל ,אל ןכ .ףונק 'ג ןמ רב רסח ןוהלוכו ,ט"יד .ה"וד ,ז"וד .זיטד ויד .זיד אד ,טמ ג
 זייד .זימד אל ,טי ,חי ,אי ןכ .חתפ ףטה

 5 בל
2 
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 םֶלֶש תּומָי רכו 7

 ףדגוו ךיִבֶא לאש
 םָזג ןויִלָע לַחְנַהְּב 8

 םיִמע תֶלְבְג בָצַ
 מע החי קלח יִּכ 5
 רָכְדִמ ץֶרְָּב להַאָצְמִי וס

 והָיְנִבְו והְנְבְּבְסי
 ונק ריִעָי רשָנְכ וג

 והָחָקִי יִפְנְּכ שֶָפ
 חו תב ריר

 ץֶרֶא יתומבדלע ּוהָבכְרַי 3ּ
 עָלָפמ שָכְד והקניו

 ןאצ בלחו רֶקְּב תאָמָח 4

 םידותעו ןָשְביִנְב םיִליאְו
 :רָמָחְדהַתְשִּפ בָנְעְְְדְו 5

 תיָשֶּכ תיִבָע ָתְנַמְש
 זותָעָשְי רּוצ לָּבִנִו 6
 :והָסיעְכי תָבָעוִתְב וז

 םּועְדְי אֶל םיִהלֶא
 :םכיִתְבַא םּורָעָש אל

 :ּךְלְלִחְַמ לא חֶּכַשַַ 9
 :ויתנבו ויִנָּב סעפמ 0

 םֶתיִרַחֶא הָמ הֶאְרַא
 :םֶּב ןָמֶאדאְל םיִנָּב

 אאאזז 1 םירבד

 ו תוְנש ונימ

 :ךל ּורָמאָוו ינקו
 םֶדֶא יִגְּב יִדיִרְפהְּב
 :לֶאְרש יִנְּב רָפְסַמְל
 :ותְלחְנ לָבַח בקש
 ןמשי ללְו ּוהָתְב
 :וניע ןושיִאְּכ ּוהְרֶצ
 ףרו וילו
 :ותְרְבְאדלע ּוהָאְָשי
 :רֶכִנ לא ומ ןיאו
 יִדָש תַבּונְּת לכי

 :רוצ שימלחמ ןִמָשְ
 םיִרָּכ בָלָחִםִע
 המח תּויְלַּכ בָלָחִיע
 טָעְבַו ןורשְי ןמשיו
 והשע ּהְוְלֶא שטיו

 םיִרְְּב והֶאְנְק
 ּהלֶא אל םידשל ּוחְּבְְ
 ואב בְרְקִמ םישְדֶח
 יָת לִי רצ
 ץֶאְיו הָוהְי ארי
 םֶהְמ יִנָּפ הָריִּתְסַא רָמא
 מַה תכְפְהִח רוד יִּ
 לֶאדאלב יאק םַה

 .אנ .טמ ,חמ .המ .אמ מ .טל /חל ול דל .בל ,אל ,דכ ,בכ .זי .זט ,גי ,בי .ט דבל אושב ןכ < ו
 .טכ ,טי .חי ,די .אי ןכ .חתפ ףטח ּוהְנבְּבַסְי א'ס :טייד ,חייד .ז"יד "טד ,ו"טד ,י'ד ,זיד ,ה"ד .א"ד ,הנ ,גנ

 ,דל ,גל .בל .אל ,דכ בכ .זי זט די ,גי ,בי .ט דבל אושב ןכ +. ויד .גיד ,חנ בג ,גמ במ ,גל ל
 ףטחב ּוהַנְנּובָי א"פ :סופדה תואחפונ לכבו חנ ,הנ ,גנ ,בנ ,אנ ,טמ ,חמ ,המ ,במ ,אמ ,מ .טל .הל ,ול

 'תב יִתומְּב +. 8 גיד ,טי ,חי ,זט ,גי ןכ ,לוגסב ףֶתַרִי א"פ = 1 .נמ ,ל .טכ ,טי ,חי אי ןכ .התפ

 -ע"ת .ש"ח ןכ ּוהָליִכָאָי ל"נ < 8 ,במ חל .ול .בל ,אל .טי ,חי .ט ןכ .'קו 'תכ יִתְמָּב א"סב :'ק יִתְמָּב

 .אי ןכ .ףקמ אלבו אכרמ םַדְו אי +. + .וחירי שמוחב הטישה שארב םִיליִאְו הילע רסמנ אל הרסמב +. 4

 תּולֶא א"סב :'ק קולָא +. 11  .רפחד רסח ןֶרָשָו יללהב ,ימלשורי ןכ +. 35 | ,חייד ,ז"יד .ז"טד ,טכ ,חי .זט .בי

 .אי ןכ .התפ ףטח ֶּלְלִַמ תצקמב +. 5 ,אריעז יי +. 16 = .ויט קוספ ליעל ןויע :בנ .חל ,בל ,בי ןכ .יקו 'תב

 ,חל ,בל .בי .ט ןכ ,'קו יתכ ןּומָא א"סב :'ק ןּומַא א"ס +. ₪  ,ח"יד ,ז"יד ,זיטד ,במ .ל טי



 אאא1ןז 6

 םַקיִלְּבַהְּב נסע
 :םֶפיִעְכַא לָכְ יו
 תיִּתְחּ לוָאְשְדדע די
 :םיִרָה יִדָסִמ טָהְלִַ
 :םָבְ"הְלַכִא יצח
 יִךיִרְמ בֶטְקָ
 :רֶפָע ילַחְז תֶמָחְםע
 הָמיִא םיִרדִחְמו
 :הָביִש שיאםִע קני

 :םֶרְכְז שונָאְמ הָתיִבְשַא
 ומיִרָצ ּורְכְנְיָּפ
 :תאָוילָּכ לַעָפ הָוהְי אָלְ
 :הָנבִת םֶהָכ ןיִאְ
 :םֶתיִרָחָאְל ּויִבָ
 הָבָּבִר וסיני םִינְּו
 :םֶריִגְסַה הוהיו

 :םילילפ וניִבְיִאְ
 הֶרמע תמְדְשִמּו

 ןומל תררמ תֶלְּכְשַא

 :רָוְכַא םנְתפ שאו
 :יִתְרַציְִּב םּותָח
 םלְנְר טּומָּת תָעְל
 :ומל תדע שָחְ
 םָחְנְתי יָדְבַעְלַעְ

 וניזאה

 םַעְדאלְּב םֶאיִנְקַא יִנָאְ

 יִפָאָב הָחְדְה שאי
 הָלְביִו ץֶרֶא לָכאָתַו
 תועְר ומיִלָע הָפְסַא

 ףשְר ימחְלו בער זמ
 םֶּבְדחַלָשִא תמהְּבְְָשְ
 בֶרָחלָּכַשִּת ץוחמ
 הָלּותְּבםִנ רּוחְּבדִּ

 םָהיִאְפַא יִּתְרמֶא
 דּונָא בוא סַעַּכ ילּול

 הָמְר ּוָרָי ורָמאָיְְָּ
 הָמַה תוצע דבא יוגי
 תאו ּוליִכָשַ ומְכָח ול
 ףְלֶא דָחֶא ףדרי הָכיִא
 םֶרְכְִמ םֶרוציִכ אל"ם
 םֶרוצ ּוְרּוצְכ אֶל יִּכ

 םֶנְפִנ םדס ןָפְנמדיכ
 שורחיִבְנְע ומָבְנע

 םניו םֶניִנִּת תַמָח

 יִדְמַע מכ אוְה אָלַה
 םלשו םֶקָנ יל
 םֶדיִא םוָי םורק יּכ

 ומע הוה ןיִדָייִּ
 דָי תלְזאהיִּכ הָארְי יִּכ

1 

 יללהב :חנ .טמ .במ אמ ,מ .חל .בל ל ,טכ .בכ .טי זי ןכ .ףקמ אלבו ךפהמ ןשו איפ =
 שּונָאָפ א"ס :היופר ם"מה וחירי שמוחב ןכ + % = .ן"טד ,י'ד ,ז"ד ,ב"ד ,א'ד ,בנ .דל ןכו .ףקמו יריצב-ןשְ

 .ויד .ג'ד אל .טי ,חי ,זי ,בי ןכ .םישרג ילול איס = | .גיד ,איד ,מ ,חל ,אל ,טי .חי ,אי ןכ .השוגד

 ,ייד .זיד ג'ד ביד .איד ,בנ ,אמ .מ ,חל .ול .גל ,אל ,ל ,טי ,זט ,בי ,אי ,ט ןכ .אלמ וניר איס = זז

 ול .דל .גל .בל .טכ .דכ .בכ .טי זי זמ ,די ,גי ,בי ,ט הניגנ אלבו תקמב ןכ +. | ,ח"וד ,ז"יד ,זיטד

 אלבו חוט יִּב איס :י'ד .זיד .ויד .היד ,גיד ,איד ,חנ ,הנ ,גנ .בנ .אנ ,טמ ,חמ ,המ ,גמ ,אמ ,מ .טל חל

 .שיח .אל ,בי ןכ .'קו יתכ שאר איסב :יק שאר +. 95 | ,ט"יד ,ח'יד ,ז"יד .ז"טד ,במ ,אל ,ל ,חי ,אי ןכ .ףקמ

 ,אנ .טמ .חמ ,המ .גמ .במ ,מ .טל .חל ,ול ,דל ,נל .בל ,אל ,בכ .חי .זי .זט ,רי ,גי .בי רפח ןכ <.
 אי .ט ןכ ,אלמ אּולָה איס :הי"יד ,זייד ,ז"טד ,ויטד ,י'ד ,זיד ,ויד היד ,גיד .ביד .איד ,אע ,ע .בס .חנ ,הנ .ננ

 בורק יִּכ יאחנדמל .קוספ דח יאברעמל ןכ +.55 .ע"ת ,א"ת ,ש"ח ןכ ,םּויְל ייל ל"נ +.5 .ט"יד ,אמ ,טכ ,דכ ,כ ,טי
 .ויד .זיד .גיר .במ ,חל ,ול .בל .אל ,זט ,בי אי ,ט ןכו .אלמ תיִתָע יללהב ,ימלשורי ןכ +.5 .כ ןכ .קוספ שיר
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 :בּוזעו רוָצָע סָפֶאְו 37
 ;וב ּויָסָח רוצ 8

 םֶכיִסְנ ןיי ותשי
 :הָרְתְס םֶכיִלָע יהי 9

 יִדְמִע םיִקלְא ןיִאְו
 אָּפְרֶא יִנַאְו יִתְצַחַמ

 יִדָי םיִמָשלֶא אָשֶאיִכ 9
 יּבְרח קָרְּב יתושדסא ו

 יִרְצְל םֶקְנ בישֶא
 םּדִמ יִצָח ריִּכְשַא 9

 הָיְבָשְו לָלֶח םָּדִמ
 ומע םייג ּונינרה 3

 ויִרָצְל ביִשָי םקו

 אאאזז 1 םירבד

 ו יא רַמְָ

 :םכְו ומוקו
 איה יא נא יפ הע וא
 הָיחַאְו תיִמָא נא
 :ליִצמ ידו ןיאו
 !םֶלֶשְל יִכִנִא יח יִּתְרמָאו
 ה טָּפָשַמְּב זהאתו

 :םלשא יאְנָשמְלו
 רֶשְּכ לכאת יִּכְרחְ
 ;ביוא תוערפ שארִמ

 םוקי ויִדְבְעְםד יִּ
 :ומע ותמדא רַפְכְ

 אּוה םַעָק יִנאְּב תאָוהדהְרישה יִרְבּדלְּכדתֶא רָבִדִיו הָשמ אָבָיַנ 4
 ללא הָלֶאָ םיִרָכְדַהָתַא רֶדְ השמ לכ ד עשוהו 3

 לתא תוטל רעל כמא מצת רשא םזה בר
 םכיַח אּוהְדיִּכ םֶּכִמ אוה קר רֶבְדְדאְל יִּכ :תאָזה הָרותַה יִרְב 7

 "תא םיִרְבַע םֶתַא רָשֶא הָמְדאָקלַע םיִמֶנ וכיראת הזה רד
 :הָתְשַרְל הֶּמַש ןֶדְריה
 ירה"לַא הָלָע :רמאל הוה םויַה םַצָעִּב השמדלֶא הֶוהְי רדיו 2

 הֶאְרּו וה יִנָפלַע רַשֶא בָאומ ץֶרָפְב רשֶא ובְנ"רַה הֶּזַה םיִרְבַעָה

 רַשַא הב תמו :הָוחֶאל לאְרֶשי ינבל ןח ינא רש ןענפ ץרָאדתֶא 50

 רהב ףיחא ןרחא תמ"רָשֶאְּכ עלא ףֶסאַהְ המָש הלע הא
 לֶאְרְשי ינְּב ךותְב יב םֶתְלַעַמ רֶשֶא לע ויִמעְלֶא ףַסֶאַיַו רֶהָה
 יב דוְתְּב יתוא םֶּתשדקדאל רַשֶא לע ןֶצְ"רְּבְדִמ שדק תבירמימְּב

 .במ ,אמ ,מ ול .טי ,בי .ט ןכ ,הנוגנ אלבו ףקמ -יִּב א'ס +9 = ,ר'ת ,ס"ת ,ע"ת ,א'ת ,שיח ןכ .ָּהְי לכ <
 יתינש וחיריב הילע רסמנ אל הרסמב + 4 כ ןכ ,קוספ שיר תיִמָא יִנָא יאחנדמל .קוספ דח ואברעמל +. 39

 לכ + 4 ,טי ,זט ,בי ,אי ,ט ןכ ,ףקמ אלבו אכרמ םֶד הניגנ אלבו ףקמ -יִּב א'ם < 8 = י"ד ,טי .ןכו ,לועלמ
 השמ איס + 4 | .רית ,פ"ת ,ע"ת ,ש"ח .רדיינק י"כ זיט ,חל ןכ עָשּוהיו א"ס +. 4  .ר"ת ,ע"ת ,ש"ח ןכ .תַמְדַא

 ,ג"ר ,רדיינק י"ב יו ,בי ןכ .תושעלו א'ס < < .י"ד ,ז'ד ,היד גיד ,גנ ,המ .במ .ול ,בל .זט ,גי .בי ןכ .ןטק ףקז

 א'ס + ג'ד ,א'ד ול דל אל .טכ חי ,זט ,אי ןכ .ףקמ אלבו הנומ רה א'פ +. 4 = .רית .ס'ת ,ע"ת ,ש"ח

 ,ס"ת ,ץ"ת ,ש"ח ,ג"ד ,הל בל ןכ ּףֶמַע א'ס +. ₪9 א"ד ,במ ,חל .בכ טי .זי זמ ןכ ,הניגנ אלבו ףקמ "רֶשא



 ישרפ

 1.18 הכרבה תאוו אאא]] 55--אאא[ז] גז

 ₪ ץֶרָאְקְדלֶא אובְת אל הָמָשְו ץֶרֶאָהְדתֶא הֶאְרת דָנָממ יכ :לֶארְשי
 :לארשו נבל ןנ ינָאדרָשֶא
 ם גל נפל לארי ינְּכתֶאםיִקְלֶאָה שיא השמ ךֶרּכ רֶשא הָכְרְבַה תאָזו
 9 ןְראָּפ רהמ עיפוה ומל ריעשמ חַרֶזְו אָב יניפמ הֶוהְי רמאיו :ותומ

 3 וישדק"לָּכ םימע בכח ףא :ומל תדשא ונימימ שדק תבָּבְרִמ הָתָאְ

 + הָשְרמהשמּנְלדהַוצהְרְותּיִתרֶּכדִמאָשַיּדְלְנֶלוְּכְממהְוּדדְּב
 5 יִטְבַש דַחָי םֶע ישאר ףַפאְתהְּב ּךְלִמ ןורשיב יהיו :בקעו תלהק
 ל תא :רָפְסִמ ויָתִמ יקיו תָמָידלַאְו ןֶכּואְר יחי :לֶאְרש
 בֶר ייִדָי ונאיִבְּת ומעדלֶאְו הָדּוהְי לוק הָוהְי עץמש מאיו הדָוהיל
 :הָיִהְּת וירצמ רו ול

 8 הָסַמָּב תיִפִנ רָשֶא ךְדיִסָח שיִאְל יראו ימת רַמָא יול

 ו דתֶַאְו ויפיאְ אל למאְּ ויבָאְל רמאָה :הכירמ ימדלע ּוהָביִרִ
 ּךְתיִרְבו ףִתְרמִא ורָמש יִכ עָרָי אל וָנבתֶאְו ריפה אֶל ליָחֶא
 ופ הָרּוטק ּומיִשְי לֶאְרְשיִל ָךִתְרּותְו בקעיל יִטּפָשִמ ודי :ּורְצְנ
 גו ץחמ הָצְרִת ויָדָי לעפו וליח הָוהְי דָרֶּב ּדָחְּבְזמְדלַע ליִלָכְו ְךַפַאְּב
 12 ןָמָינְבְל :ןומוקידןמ ויִאְנַשמּו וימק םִיְגַתִמ
 ןיבו םויהדלָפ ויָלָע ףפח" ויִלָע "חַטֶבְל ןֶפָשי הֶוהָי דידי רמָא

 33 ןצרא הָוהי תכְרבמ רַמָא ףֶוילו :ןכִש ויִפְתָּכ

 14 שמש תאובּת דנָמִמו :תַחֶת תֶצְבר םּוהּתִמו לטמ םימש דָנַממ

 15 :םליע תעְבִג דָנֶּממְו םדקהיררה שארמו :םיִחְרָי שְרְג דָנָּמִמּ

 16 ףסוי שארל התאובת הָנְס יִנְכֶש ןיִצר האלמו ץרֶא דָנָּמִמּו

 ז םֶקָּב וינרק םאְר יגרקו ל רֶדָה ורוש רוכְּב זויָחֶא ריזִנ דקדקְלּו
 :השנמ יִפְלַא םֶקְו םִיִרְפִא תוכְּבְר םַהְו ץרָאדיִסֶפַא וּדחַי חנני םיִמע

 ,חלבי ןכ .אָתֶאו א"ס +. 5 .ח"י קוספ דע 'א קוספ 'א ןמיס עשוהיב השמ תומ ירחא יהיו הרטפה +. ל .נל

 יתכ תדָשֶא וא תּדָשַא + 5 .ייד ,ז"ד ,ג"ד חל .טכ .טי ,חי ,אי ןכ .חתפ ףטח תַבָבְרַמ איס + 5 ויד ,אמ

 ,חל ול ,רל .בל .ל .זט .בי אי ןכ. ,'קו 'תכ חתפב תב וא ץמקב תֶּב שא א'סב :'ק תַּב שַא וא תָּב שֶא

 ,גי ,בי ,אי .ט ןכ .אלמ ףיִלְגַרְָל איס +. 5 | שיח ,ח"יד ,ז"יד ,זיטד .ו"טד ,ייד ,זיד ,ויד .דיד ,גיד ,ביד ,אמ ,מ

 ,יללהב ןכ +- 5 = .כ ןכ .יִהיְו יאחנדמל .יאברעמל ןכ +. 5 שיח .גיד .חל .בל ,אל .טכ ,דכ ,טי ,חי .זט
 ויִָּב 'תכ לנֶּבי. 5 גיד - בל - ,טי ,בי ₪ ,אלמד אלמ ל איס :במ זט זנו 2% ימלשורי

 ייכ 'ה ןכ לשמאל 13 .עית ,ש"ח ןכ יל 15 .ר"ת ,ס"ת 0% ,ש"ח .רדינק ו"כ 'ה ןכ

 ןכ ,ויָּבְחַי א"ס +. גז  .במ ,אמ ,מ ןכ ,הגומ אחפט ינְכָש ןוצְרּו א"ס +. 16 .ה"כ טימ תישארב ןויע :םית .רדינק

 .בל .אל .טכ .דכ .בכ חי זי .זט ,די גי ,אי .ט .דבל אושב ןכ +. וז | גיד ביד אל טי זט בי
 ףטח תובָבְר תצקמב :סופד תואחסונ לכו הג .ננ .בנ ,אנ .טמ ,חמ המ ,גמ .במ ,אמ .מ .טל .ול .נל
 .חנ .חל .דל .טי ןכ .חתפ
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 רָכשֶשּוו תאַצּכ ןֶלּובָז חמש דמָא ןֶלּובְול 8
 םימי עפש יִּכ קצב חבוי םַש וארקידרה םימע ּיִלָהְאְּב ו
 דּורָּב רַמָא דָנְלּו :לוח ינוממ יִנָפְשו וקני 0
 ול תישאר אריג :דקדק"ףא עורז ףֶרִמו ןּפש איִבְלִּכ דג ביַחְרִמ גו

 הֶשָע הָוהְי תקדצ םִע ישאר או ןּפָ קקחמ תָקְלַח םָשדיּכ
 הירא רג ןַּד רַמָא ןרלי ו ויִטּפָשַמְו ג

 תפר אָלְמּו ןוצְר עבש יִלָּתְפנ רמָא יִלְּתְפְִלּו :ןָשְּבַהְְִמ קמ ₪
 ְךּורְּב רמָא רשָאְלּו :הֶשְרַי םורדו םָי הוה ₪
 תֶשָחְ לורּפ ולנר ןמשפ לטו ויִחֶא יוצר " יהי רָשֶא םיִנָּבִמ 5
 ּףְרָשְּכ םימָש בכר ןורָשְי לֶאָּכ ןיא ִּדִאְבִד ףימָיכו ךֶלָעְנמ 6
 שָרְגְיו םלוע תערז תחֶּתִמּו םדָק יִהְלַא הָנעמ :םיִקָחֶש תְוָאנְבּו גז
 בקעו ןיע -דָדב חַמְּב לֶאְרשִי ןפשיו :דמשה רָמאיו בוא ךינפמ 3
 לארש 8 :לט" ופרש ויִמֶשְדףא שוריתו ןנד 4 לא 9

 השמ ל ו 0 התאו ד יביא דל
 וחרי ינפ-לע רַשֶא הָגְסְפַה שאב בג רֶה"לֶא בָאומ תבע

 יִלָתְפִנלֶכ תֶאְו :ןדדדע דעְלנִהְתֶא ץֶרָאָהְדלֶּכדתֶא הָוהְי והארי ג
 :ןורחאה םָה דָע הָדּוהְ ץֶרָאלָּ תֶאְו השנמו םִיִרפֶא ץֶרֶאדתֶאְ
 רָמאיַו :רעצ"דע םיִרָמְּתַה ריע יִחְרָי תעְקַּב רָפִּכַהדתֶאְו בֶנָגַהדתֶאְו ;

 בקש יל קַחְצְיְל םלרבאל יִתעַפָשנ רשֶא ץֶרָאָה תאָו ויִלֶא הוה

 תמו :רֶבַעִת אל המָשְו נב ףיתיִארה התא ּדְִרְזל רמאל :
 וגב ותא רבקיו :הָוהְי יפילע בָאמ ץֶראְּב הָוהְיידְבע השמ םֶש <

 םויה דע ותָרְבְקְתַא שיא עדָייאְלְו רועַּפ תב לָּמ בָאמ ץֶרָאְּ
 סאלו וניִע התהכדאל ותמְּב הָנָש םיִרְשעְו הָאְמְְְּב השמו :הֶזה 7

 .בל .אל .טכ ,טי חי ,זט ,אי ןכ ,ףקט אלבו חגומ רה א"ס +.ג9 חיי "ל תישארב ןייע :רֶכָשֶשיַו = רֶכְשֶשָיְו א'כ +8

 .דכ .חי ,זי זמ ,גי ,אי .ט ,לוגסב וייתהו יריצב דיויה ןב + 5 = ,חייד ,ז"יד ,ז"טד ,י'ד ,זיד ,גיד ,המ ,במ

 .במ .טל .אל .טכ .בכ .טי ןכ לוגס ולוכ אָתָיַו איס  :ייד זיד ,גיד .ביד .חנ .בנ .טמ ,אמ ,מ .דל .בל

 יז"יד .זיטד ,היד ,א"ד ,גמ ,חל ול גל ,די ןכ ,יריצ ולוכ אָתְַיַו א"פבו :ויטד .הנ ,גנ .אנ ,חמ .המ

 ִּיִלְעְַמ איס :יללהב ןכ + 5  ,אמ .חל ,דכ טי ,חי ,זט ןכ ,הנומ אטשפ יוצר יָהָי א"ס +. .ט"וד .ח"וד
 .יתבר 'א +. 9 .ש"ח .חייד ,ויטד ,ייד .זיד ,ויד ,גיד ,אמ ,חל .בל .אל ,ל ,טכ טי זס .גי .בי .ט ןכ .אלמ

 ךּעְּב יללהב .ופר יקובנזב ןכ +. <  .ייד .זידי ויד ,אמ ,חל .דל ,בל ,חי ןכ ,חנומ שאר איס <1 7

 ,בל .בי ןב ,יקו 'תכ אָיְגב א"סב :יק אָיִגב +. 6 | ,חייד ,ייד ,זיד ,טמ ,במ ,אמ ל .רלוולררה ןכו .שגד

 ,במ ,ול .בכ .טי ןכ .ךפהמ עדיאל איס +: 6 שיח ,גיד
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 8 םָּי םישלש בָאומ תֶבְרַעְּב השמחתַא לֶאְרְשַ יִנָּב לכְבִיַו :הֶחַל
 9 דיִכ הָמָכָח חור אָלְמ ןונןּפ עָשוהיו :השמ לָּמְא יִכָב יִמָי ומי
 רַשֶאְּכ ושי לֶאְרְשַייִנְב ויִלַא ועָמְשנ ויִלָע ויָדָיתֶא השמ ךִמְס
 ו רָשֶא הָשמָּפ לֶאְרַשִיַּב דוע איִבְנ םפדאלו :השמדתַא הָוהְי הָוצ

 וג חלש "רָשֶא םיִתְפּמַהְו תתאָה"לֶכל :םיִנָפ"לֶא םֶנְּפ הָוהְי ועְדָ
 :וצְרַאדלֶכְלו ויָדְבַעְילֶכְלּו העְרְפְל םיִרָצִמ ץֶרֶאְּב תושעל הֶוהְ
 2 יניעל השמ הָשָע שא לודגה אָרומה לָכְלו הקְזחה דה לכלא
 :לֶאְרֶשִילָּכ
 :חנ ,אמ ,בל ,בכ .חי .זט ,אי ןכ ,ףקמ -יִנְב אמדק ּוְבִַו א'ס + <  .ג'ד ןכ ,'קו 'תכ וחל איסב ,'ק וחָל =
 זי .זט גי אי ןכ ,חנומ אטשפ ּוָחְלַש רָשֶא איס + וו = .במ ,ול ,טכ ,זי ןכ ,הלודג אשילת ּוְבִיו א"סבו
 .ותבר 'ל +5 ויד .זיד ויד ,גיד ,חנ .במ ,אמ חל ול .דל .בל ,טכ .בכ ,טי ,חי

 רבדה יפ-לע תישעו ויצו ,%. צזצ 25] ץ'נה ןמיסו השמחו םישמחו תואמ עשת םירבד רפס יקוספ םוכס

 ףלא עבראו םישמח ויתויתואו .עבראו םיעשתו םיתאמו ףלא רשע העברא ןילמו .[96%. אטנז ג0] ךל ודיגי רשא

 ,[פוסז. צוז גז] קדצ דיני הגומא חיפי ןמיסו העבשו םירשע א"נ :דחאו םישלש וירדסו .בצו תואמ הנמשו

 תוטותסהו העבראו םישלש תוהותפה ןיינמ .[>. סצטנוז לז] םיתובעב גח ורסא ןמיפו רשע דחא ויתוישרפו

 תונש .[ו 8. זז 6 םליחני דובכ אסכו ןמיסו תוישרפ הנמשו םישמחו האמ לכה .העבראו םירשעו האמ

 םוי םישלש ןהמ אצי .םוי םיעבש ירה שדחל רשעב ןושארה שדחה דע שדחל דחאב שדח רשע יתשעמ רפסה

 .םימי העבשו םישלש רייתשנ ,םישלשו השלש ירה הדיצ םהל וניכהש םימי תשלשו ןהב וכבש

 םיתעבש היהי המחה רואו ןמיסו השמחו םיעבראו תואמ הנמשו םיפלא תשמח הרותה לכ לש םיקוספה םוכס

 םיכמשו דהא תולמה לכ רפסמ ,[19%%. זז 8 םימתה-תאו םירואה-תא ןשחה-לא ןתיו ויצהו ,[₪5%. צאא 96]
 רפסמ .העבשו תואמ הנמשו םיפלא תעבראו ףלא תואמ שלש תויתואה לכ רפסמ .העבראו תואמ עברא ףלא

 לכ ןוינמ ..העבראו םישמח תוישרפה לכ ןיינמ .העבראו םישמחו האמ א"נ :העבשו םיששו האמ םירדסה לכ

 םיעבשו תואמ שלש תומותסהו .[09+. 1 16 וידגמ ירפ לכאיו ונגל ידוד אבי ןמיסו םיעשתו םיתאמ תוחותפה

 תומותסו תוחותפ תוישרפה לכ ןיינמ ואצמנ ,[אפ.צצצ 1] העבשב השפנ-לע רסא הרסא-וא ןמיסו העשתז
 הנומשו םיפלא תשמח שמוח לש ןובשה .[5+. נזז 9] וב לכ רסחת"אל ןמיפו העשתו םיששו תואמ שש

 .הנש םיעבראו תואמ
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